Palvelun nimi

Liikuntavuoron varaushakemus palvelukortti (yksittäinen vuoro)

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” näpäyttämällä sitä.

Kirjaudu järjestelmään joko
täydentämällä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi niille
varattuihin kenttiin ja painamalla sen jälkeen ”Kirjaudu”painikkeesta tai
painamalla ”Kirjaudu pankkitunnuksilla”-painiketta.

Mikäli sinulla on useita asiakasrooleja, valitse ”Liikuntapalvelukeskus” ja se rooli
(yksityishenkilö tai organisaation yhteyshenkilö), jonka
nimissä teet varauksen. Valinta tehdään napsauttamalla
oikeaa riviä ”Hallintoalue”-sarakkeessa.

Valitse ”Varaukset” sivun yläreunasta.
Valitse ”Vapaan ajan haku”
avautuneesta valikosta.

Täydennä ”Vapaan ajan
haku” -lomakkeeseen päivämääräväli ja kelloaika,
jolta haet vapaata aikaa.
Napsauta ”Valitut resurssit”
näppäintä valitaksesi sopivan liikuntatilan.

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

Valitun alueen liikuntatilat listautuvat.
Valitse sinua kiinnostava(t) tila(t) merkitsemällä ne ruksilla ja
paina ”Valitse”-näppäintä.

Palaat ”Vapaan ajan
haku” -lomakkeeseen.
Valitsemasi liikuntatila(t) näkyvät nyt lomakkeella.
Valitse vielä sopiva(t)
viikonpäivä(t) merkitsemällä ne ruksilla ja
paina ”Hae”-näppäintä.

Valintakriteerien mukaiset
vapaat tilat listautuvat sivun alalaitaan.

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

Varaushakemus avautuu.
Pakolliset tiedot on merkitty tähdellä*.
Kirjoita ”Varaustieto”-kenttään varauksen käyttötarkoitus esim. koripallopeli.
Kelloaika ja päivämäärä
on esitäytetty edellisen sivun valintasi mukaisesti.
Yksittäistä vuoroa varattaessa molempien päivämäärien tulee olla samat.
Varatessasi yksittäistä
vuoroa valitse ”Vain kerran” ”Toistuu”-pudotusvalikosta.

”Luokittelu”-kentän pudotusvalikko avautuu
kun napsautat kenttää.
Valitse sopiva ryhmä valikosta.
Täydennä ”Kävijämäärä
1”-kenttään arvioitu osallistujamäärä.
Paina sen jälkeen ”Luo
hakemus”-painiketta. Mikäli hakemuksesi on onnistunut näet sen tiedot
”Onnistuneet varaushakemukset” -listalla. Saat
tiedon myös sähköpostitse.
Pääset hakemuksiisi valitsemalla ”Varaukset ->
Oma asiointi” sivun vasemmasta ylälaidasta.
Hakemuksen ollessa
odottava voit vielä muokata sitä tai poistaa sen.
Asiakkaat

Kaikki, jotka haluavat varata liikuntavuoron Turun kaupungin liikuntapaikoista.

Maksullisuus

Liikuntavuoron varaus on maksullista.

Asiantuntijoiden yhteystiedot
Vaihtoehtoiset asiointitavat

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

Palvelukokonaisuuden kuvaus

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

