
 
TIMMI -tilavarausjärjestelmän käyttöohjeet 
 
Turun kaupungin liikuntatilojen Timmi -varausjärjestelmästä koulut/opettajat voivat tehdä kouupäiviin klo 
8-16 ajoittuvia vuorovarauksia suoraan seuraaville liikuntapaikoille: 
 
Kupittaan palloiluhalli (ollut kokeiluluontoisesti jo käytössä 01/2018 alkaen) 
Liikuntakeskus Alfan tilat (ei budosalit) 
Impivaaran ja Varissuon jäähallit  
Impivaaran jalkapallohalli 
Impivaaran uimahalli 
Petreliuksen uimahalli (perusopetuksen uinnin tukiopetustunnit / vain 2 h) 
Samppalinnan maauimala 
Vasaramäen ja Impivaaran tenniskentät + muut aluekentät 
Kupittaan tilauskuntosali (vain peruskoulujen (7-9 lk) kuntosaliviikot) 
 
Kyseiset tilavaraukset tehdään Timmissä Liikuntapalvelukeskus-hallintoalueella (kts. ohjeet alla). 
 
Välineiden varaukset, Impivaaran suksilainaamon sekä Kupittaan luistinlainaamon välinevaraukset teh-
dään normaaliin tapaan edelleen Timmissä Kasvatus- ja opetustoimi -hallintoalueella.  
 
Käytännön toimintaohjeet tilavarausta tehtäessä 
 
Kirjoita selaimen osoitekenttään: timmi.turku.fi 
Valitse Kasvatus- ja opetustoimi 
Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana (lisätietoa koululiikunnanohjaajilta) 
Valitse harmaasta yläpalkista oikealta hallintoalueeksi Liikuntapalvelukeskus – oletusasetuksena tässä 
on Kasvatus- ja opetustoimi  
Vie hiiri Kasvatus- ja opetustoimi -tekstin päälle ja valitse Liikuntapalvelukeskus 
Avaa varauskalenteri 
Klikkaa hiirellä Rakennus-valikon tyhjänä olevaan kenttään – kaikki varattavissa olevat tilat aukeavat lu-
ettelona 
Valitse oikea tila ja tee varaus normaaliin tapaan – täytä huolellisesti kaikki tarvittavat kentät varaushake-
muksessa 
KIRJAA:   
1. Varaaja/puh* -kenttään vain koulusi/päiväkotisi nimi, ei puhelinnumeroa (näkyy kaikille timmiä käyttä-
ville tahoille) HUOM! Kupittaan palloiluhalliin varausta tehdessäsi kirjaa tähän kohtaan koulusi/päiväko-
tisi nimen lisäksi myös laji, jota olet menossa ryhmäsi kanssa halliin tekemään esim. liikuntaleikit tai sali-
bandy 
2. Koulut/Päiväkodit-kenttään koulusi/päiväkotisi nimi 
a. Kolmen ensimmäisen kirjaimen jälkeen Timmi ehdottaa vaihtoehtoja: valitse näistä oma koulusi 
b. Jos koulusi nimeä ei löydy listasta, ilmoita siitä liikuntapalveluille: liikunta.varaukset@turku.fi – li-
säämme koulusi järjestelmään 
3. Yhteyshenkilö-kenttä: 
a. Jos koulusi nimi löytyi edellä olevan kentän listasta, klikkaa yhteyshenkilö -kenttää hiiren vasemmalla 
painikkeella – esiin avautuu koululle listatut yhteyshenkilöt – valitse oma nimesi listalta 
b. Jos nimesi ei löydy, jätä tämä kenttä tyhjäksi ja siirry suoraan kolme riviä alemmas kohtaan ”tilauksen 
nimi” 
4. Maksaja-kenttään koulusi/päiväkotisi nimi, vaikka tilojen käyttö on teille maksutonta koulupäivien ai-
kana 
5. Yhteyshenkilö-kentän voit jättää tyhjäksi 
6. Tilauksen nimi -kenttä: Jos nimesi ei löytynyt koulun yhteyshenkilövalikosta, kirjoita tähän kenttään 
oma sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi 
7. Tilauksen tyyppi -kenttään aloita kirjoittamaan lajin nimeä, jota varten varausta teet, esiin ponnahtaa 
alasvetovalikko, josta voit valita lajin. Mikäli lajia ei löydy valikosta, jatka lajin nimen kirjoittamista tai va-
litse valikosta voimistelu / jumppa. 
Jos haluat samalla kerralla varata myös välineitä, jotka eivät näy Liikuntapalvelukeskus-hallintoalueella, 
voit varata nämä vaihtamalla hallintoalueen takaisin Kasvatus- ja opetustoimeksi (kts. kohta 4.) 
 
Huomioitavaa 
 

mailto:liikunta.varaukset@turku.fi


Jos sinulla jää varaushakemuksen täyttö kesken, kyseinen varaus jää leikepöydälle. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kukaan Timmin käyttäjistä ei pysty varaamaan kyseistä aikaväliä. Näin ollen on erittäin tärkeää 
tehdä varaus loppuun asti ja tallentaa se tai peruuttaa varaushakemuksen tekeminen. Jos varaushake-
mus on kuitenkin syystä tai toisesta jäänyt leikepöydälle, saat poistettua sen suoraan leikepöydältä seu-
raavasti 
Klikkaa hiirellä ruudun oikeassa reunassa olevaa ruskeaa kirjoitusalustan kuvaa.  
Valitse tarvittavat varaukset ja klikkaa punaista Peru varaukset -ruutua.  
 
Turun Seudun Urheiluakatemialla on omat tunnukset, joiden kautta he tekevät tilavarauksia. Olemme 
myös päivittäneet heidän kanssaan tilavarauskäytäntöjä.  
 
Varauskäytännöissä noudatetaan liikuntalautakunnan päättämiä vuorojakoperiaatteita. Näin ollen varat-
tuun vuoroon saattaa tulla muutos tai peruutus varauksen teon jälkeen. Ilmoitamme näistä mahdollisim-
man hyvissä ajoin suoraan vuoron yhteyshenkilölle. Täytäthän siis yhteystietosi varaukseen.  
 
Varaathan ainoastaan tarvittavan ajankohdan. Jos et syystä tai toisesta pääse käyttämään vuoroa, pe-
ruthan sen mahdollisimman hyvissä ajoin.  
 
Kaikissa kysymyksissä olethan yhteydessä meihin. Autamme sinua mielellämme.  
 
 
 
Susanna Hatanpää   Pikita Lempiäinen-Koponen 
Asiakaspalveluesimies   Koululiikunnanohjaaja 
Puh. 050 554 6213   Puh. 050 516 7209 
 
Turun kaupunki 
Vapaa-aikatoimiala 
Liikuntapalvelut 
Postiosoite: PL 4, 20101 Turku 
Käyntiosoite: Blomberginaukio 4, 20720 Turku 
 
susanna.hatanpaa@turku.fi  
liikunta.varaukset@turku.fi  
www.turku.fi  
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