
 

Palvelun nimi Liikuntavuoron varaushakemus palvelukortti (vakiovuoro) 

Palvelu Liikuntavuoron varaushakemus on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat 
varata liikuntavuoron Turun kaupungin liikuntapaikoista. 

Palveluohjeet 

 

 

 

 

 

 

Avaa tietokoneen selain ja kirjoita 
osoiteriville 

 
timmi.turku.fi 

 
Paina ”Enter”-näppäintä, jolloin 
Timmi-varausjärjestelmän etusivu 
avautuu. 
 
Valitse ”Liikuntapalvelut” näpäyttä-
mällä sitä. 

 

Kirjaudu järjestelmään joko 
täydentämällä käyttäjätun-
nuksesi ja salasanasi niille 
varattuihin kenttiin ja paina-
malla sen jälkeen ”Kirjaudu”-
painikkeesta tai 
painamalla ”Kirjaudu pankki-
tunnuksilla”-painiketta. 

 



 

 

 

 

 

Mikäli sinulla on useita asia-
kasrooleja, valitse ”Liikunta-
palvelukeskus” ja se rooli 
(yksityishenkilö tai organi-
saation yhteyshenkilö), jonka 
nimissä teet varauksen. Va-
linta tehdään napsauttamalla 
oikeaa riviä ”Hallintoalue”-sa-
rakkeessa. 
 

 

 

Valitse ”Varaukset” sivun ylä-
reunasta. 
 
Valitse ”Vapaan ajan haku” 
avautuneesta valikosta. 

Täydennä ”Vapaan ajan 
haku” -lomakkeeseen päi-
vämääräväli ja kelloaika, 
jolta haet vapaata aikaa. 
 
Napsauta ”Valitut resurssit” 
näppäintä valitaksesi sopi-
van liikuntatilan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tilojen haku alueittain 
avautuu. 
 
Valitse sinua kiinnostava 
alue näpäyttämällä sitä. 

 

Palaat ”Vapaan ajan 
haku” -lomakkeeseen. 
Valitsemasi liikunta-
tila(t) näkyvät nyt lo-
makkeella. 
  
Valitse vielä sopiva(t) 
viikonpäivä(t) merkitse-
mällä ne ruksilla ja 
paina ”Hae”-näppäintä. 

Valitun alueen liikunta-
tilat listautuvat.  
 
Valitse sinua kiinnos-
tava(t) tila(t) merkitse-
mällä ne ruksilla ja 
paina ”Valitse”-näp-
päintä. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Valitse sinulle sopiva aika 
ja/päivä merkitsemällä se 
ruksilla. Voita myös valita 
useita päiviä samalla ker-
taa. 
 
Paina ”Varaa”-painiketta 
siirtyäksesi eteenpäin. 

Valintakriteerien mukaiset 
vapaat tilat listautuvat si-
vun alalaitaan. 

Varaushakemus avautuu. 
Pakolliset tiedot on mer-
kitty tähdellä*. 
 
Kirjoita ”Varaustieto”-kent-
tään varauksen käyttötar-
koitus esim. koripallohar-
joitukset. 
 
Kelloaika ja päivämäärä 
on esitäytetty edellisen si-
vun valintasi mukaisesti. 
Vakiovuoroa varatessasi 
valitse jälkimmäisestä ka-
lenterista vuoron viimei-
nen päivä. 
 
Valitse sopiva toistuvuus 
pudotusvalikosta. 
 



 

 

 

 

 

 

Asiakkaat Kaikki, jotka haluavat varata liikuntavuoron Turun kaupungin liikunta-
paikoista. 

Maksullisuus Liikuntavuoron varaus on maksullista. 

Asiantuntijoiden yh-
teystiedot 

 

Vaihtoehtoiset asioin-
titavat 

 
Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelupiste 
Blomberginaukio 4, 20270 Turku 
p.(02) 262 3232 
liikunta.varaukset@turku.fi 
 

Palvelukokonaisuu-
den kuvaus 

Liikuntavuoron varaus -palvelun on suunnitellut ja tuottanut Liikunta-
palvelut. Yksikkö kuuluu Turun kaupungin vapaa-aikatoimialaan. 

 

”Luokittelu”-kentän pu-
dotusvalikko avautuu 
kun napsautat kenttää. 
Valitse sopiva ryhmä va-
likosta. 
 
Täydennä ”Kävijämäärä 
1”-kenttään arvioitu osal-
listujamäärä. 
 
Paina sen jälkeen ”Luo 
hakemus”-painiketta. Mi-
käli hakemuksesi on on-
nistunut näet sen tiedot 
”Onnistuneet varausha-
kemukset” -listalla. Saat 
tiedon myös sähköpos-
titse. 
 
 
 
 

Pääset hakemuksiisi va-
litsemalla ”Varaukset -> 
Oma asiointi” sivun va-
semmasta ylälaidasta.  
Hakemuksen ollessa 
odottava voit vielä muo-
kata sitä tai poistaa sen. 

mailto:liikunta.varaukset@turku.fi

