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HARJOITUSVUOROT KAUDELLE 2020-2021 

 

KOTKAN KOULUJEN LIIKUNTATILOJEN, KARHULAN JA MUSSALON LIIKUNTA-

HALLIEN, KARHUVUOREN URHEILUTALON, KAMPPAILUKESKUKSEN, SAVO-

TAN/SAVOTAN TOIMINTAKESKUKSEN SEKÄ UIMA- JA JÄÄHALLIEN HARJOITUS-

VUOROT kaudelle 2020-21 julistetaan haettaviksi.  

 

Uimahallien vuorot haetaan vain kaupungin nettisivujen kautta sähköisellä lomakkeella. Jää-

hallien vuorot haetaan vain sähköisesti osoitteessa https://webtimmi.kotka.fi/WebTimmi/#/ 

Muiden tilojen hakemukset, joista ilmenee ryhmä(t) joille vuoroa anotaan, ryhmän koko sekä 

ikäluokka, tulee toimittaa liikuntapalveluihin s-postilla liikuntapalvelut@kotka.fi 31.5.2020 klo 

15.00 mennessä. Lomakkeet ja hakulinkit löytyvät os. https://www.kotka.fi/vapaa-

aika/liikunta/lomakkeet/ 

 

Tiedustelut Esko Halonen, uimahallit, puh. 040 575 6448, Antti Blomberg, jäähallit, puh. 040 

566 4126, muut tilat Tapani Laakso, puh. 040 192 9638.  

 

Harjoituskäyttö aloitetaan 31.8.2020. 

 

 

HARJOITUSVUOROT LIIKUNTASALEISSA JA -HALLEISSA KESÄLLÄ 2020 

 

 Koronatilanteesta johtuen sisäliikuntatilojen käyttö keväällä ja kesällä 2020 ei onnistu normaa-

 liin tapaan. Tilojen käyttömahdollisuuksia kesällä 2020 selvitetään ja tiloja tullaan mahdolli-

suuk- sien mukaan ottamaan käyttöön. Tilojen käytössä noudatettavista ohjeista ja säännöistä (esim. 

 sallittu ryhmäkoko, hygieniaohjeet, vuoromaksut) tiedotetaan erikseen vallitsevan tilanteen mu-

 kaan. Tässä vaiheessa tarvitaan kuitenkin tieto siitä, millaisia harjoitusvuorotarpeita seuroilla on 

 1.6. - 30.8. väliselle ajalle. Vuoroanomuksessa tulee käydä ilmi ryhmä(t) joille vuoroa anotaan, 

 ryhmän koko sekä ikäluokka, toivottu harjoitustila sekä vuoron aloitus- ja päättymisajankohta 

 (viimeistään 30.8.2020). Lomakkeet ja hakulinkit löytyvät os. 

 https://www.kotka.fi/vapaa-aika/liikunta/lomakkeet/ 

 

 Harjoitusvuorojen aloittamisajankohta ilmoitetaan erikseen. Kesän harjoitusvuoroissa painote-

 taan tavoitteellisesti harjoittelevia vanhimpia junioreita sekä edustusurheilijoita. Kaikki kesän 

 harjoitusvuorotarpeet liikuntasaleissa tulee toimittaa 24.5.2020 klo 15.00 mennessä sähköpos-

 titse liikuntapalvelut@kotka.fi 



  
 

 

 

KORONARAJOITUSTEN ASTEITTAINEN POISTAMINEN LIIKUNTAPAIKOILLA 

 

 Valtioneuvoston linjauksia liikuntatilojen käyttörajoituksista tai muista tilojen käyttöön vaikut-

tavista asioista seurataan. Valtioneuvoston linjaukset vaikuttavat liikuntatilojen käyttöön ja 

muutoksia voi tulla nopeastikin. Näistä muutoksista tiedotetaan käyttäjiä, kun linjausten sovel-

tamistavoista on Kotkassa tehty päätös. Liikuntatilojen käyttäjiä pyydetään seuraamaan liikun-

tapalveluilta tulevia tiedotteita ja antamaan kommentteja tarvittaessa. 

 

 Tähän mennessä päätetyt liikuntatilojen avaamiset ohjatulle seuratoiminnalle 14.5. alkaen: 

 AT-areena ja junnukenttä, Karhulan keskuskentän tekonurmi, Kilpisen kenttä, Aittakorven kent-

tä, Mussalon kenttä, Karhuvuoren kenttä sekä muut lähiliikunta- ja pienpalloilukentät. 

 

 Kesäkuussa avautuvista liikuntatiloista pyritään tiedottamaan mahdollisimman pian. 

 

 

 

KOTKAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELUIDEN YKSIKKÖ 

 

Tapani Laakso  

liikuntasuunnittelija   


