
LIIKUNTAPALVELUT  IDROTTSTJÄNSTER 

  

 

VAKIOVUOROJEN HAKU/ ANSÖKAN OM ORDINARIE TURER    
  

Liikuntasalit / Idrottssalar       kesä /sommar (2.5-31.8)         talvi / vinter (1.9-30.4) 
Jäähallit / Ishallarna 
Urheilukentät / Idrottsplaner 
Tekonurmikentät / konstgräsplaner 
Tekojäärata / Konstisbanan 
Muu / Övrigt: 

 

YKSITTÄISTEN VUOROJEN HAKU / ANSÖKAN OM ENSIKLDA TURER 
 

Liikuntavuoro / idrottstur     harjoitus / träning        kilpailu / tävling        turnaus / turnering 
Muu tapahtuma / annan evenemang   tapahtuman kuvaus /evenemangs redogörelse: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________ ____/____/_______ 
allekirjoitus / underskrift   pvm. / datum 

liikuntatila 
idrottsplats 

v.päivä 
v.dag 

klo. 
kl. 

aloitus (pvm.) 
börjar (datum)  

lopetus (pvm.) 
slutar (datum) 

joukkue/ryhmä 
lag/grupp 

1.      

2.      

3.      

liikuntatila (vaihtoehdot yllä mainituille) 
idrottsplats (alternativ för ovannämnda) 

v.päivä 
v.dag 

klo. 
kl. 

aloitus pvm. 
börjar (datum) 

lopetus pvm. 
slutar (datum) 

joukkue/ryhmä 
lag/grupp 

1.      

2.      

3.      

 
_________________________________________________________________________ _______________________ 
Hakija (yhdistyksen / yrityksen virallinen nimi, yhdyshenkilön nimi, yksityishenkilön nimi).   Kotipaikkakunta / Hemort 
Sökande (föreningens / företagets officiella namn, kontakpersonens namn, privat namn). 
 

juniorit / juniorer  kilparyhmä/ tävlingsgrupp          muu /övrigt:  ______________ _________     
aikuiset / vuxna  harrasteryhmä / hobbygrupp 

            sekaryhmä / blandgrupp  työpaikkaryhmä / arbetsplats grupp 

      

 

  Yhdyshenkilön yhteystiedot / kontaktpersonens uppgifter: Laskutustiedot / Faktureringsuppgifter: 

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
yhdyshenkilö / kontaktperson nimi (seura/yritys/yhdyshenkilön nimi) / namn 

(förening/företag/kontakpersonens namn) 
   

_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
osoite, postinumero, toimipaikka   osoite, postinumero, toimipaikka 
adress, postnummer, postanstalt   adress, postnummer, postanstalt   
 
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
puhelinnumero / telefonnummer   puhelinnumero / telefonnummer 
     
_____________________________________________________ ____________________________________________________ 
sähköpostiosoite / e-post adress   sähköpostiosoite / e-post adress 
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