INFOA HARJOITUSPAIKOISTA TALVIKAUSI 2018-2019
Lehtikuusentie
Lehtikuusentien kenttä on auki koko talven. Peruuntuneista harjoitusvuoroista esim. pakkasen (pakkasraja 12) tai runsaan lumisateen takia perutut vuorot ilmoitamme vuorojenvarausjärjestelmässä. Kenttä ei ole
lämmitetty / katettu, mutta se pyritään auraamaan aina ennen harjoitusvuorojen alkua. Lehtikuusentien
kenttävuorot talvikaudella ovat vakiovuoroja. Vuorot alkavat 1.11.2018 ja päättyvät 30.4.2019. Koko kentän
harjoitusvuoron hinta on 80 €/tunti.
Talvikaudella 2018-2019 kenttää huoltaa HSM Oy.
Pajamäki
Pajamäen kentillä alkavat vakiovuorot 1.11.2018. Vakiovuorot päättyvät 30.4.2019. Kenttä 1 on auki koko
talven. Peruuntuneista harjoitusvuoroista esim. pakkasen (pakkasraja -12) tai runsaan lumisateen takia
perutut vuorot ilmoitamme keskitetysti vuorojenvarausjärjestelmässä. Kenttä ei ole lämmitetty / katettu ja
se pyritään auraamaan aina ennen harjoitusvuorojen alkua. Pajamäen kentän vieressä on lämmitetty
pukuhuone. Avaimen tilaan saa allekirjoittaneelta (HUOM! Mikäli joukkueellasi on ollut kevät kaudella
vuoro ja tulevalla talvikaudella joukkueellanne ei ole vuoroa Pajamäestä avain tulee palauttaa
allekirjoittaneelle. Avaimia on jäänyt palauttamatta useita ja seura ei enää teetä uusia.) Kentän koko on
60x40metriä. Koko kentän vuokra hinta on 45€/h.
Kentän 2 päälle pystytetään halli maanantaina 10.9. (huom. Varapäivä tiistai 11.9. mikäli maanantaina on
huono ilma). Lämmöt halliin menevät päälle marraskuun 1.päivä. Pukuhuone sijaitsee hallin vieressä ja
avaimen saa allekirjoittaneelta. Hallin koko on 57x38metriä. Pajamäen kenttä 2:n kenttävuorot
talvikaudella ovat vakiovuoroja. Vuorot alkavat 1.11.2018 ja päättyvät 30.4.2019. Koko kentän
harjoitusvuoron hinta on 120 €/tunti.
Hallissa on myös isot maalit talvikaudella 2018-2019.
Talvikaudella 2018-2019 kenttää huoltaa HSM Oy.

Sahara
Saharan-kentän vuorot alkavat 1.11.2018. Kentälle myönnetyt vuorot ovat voimassa 30.4.2019 asti.
Kentälle myönnetyt kenttävuorot ovat vakiovuoroja. Koko kentän vuoron hinta on 110 €/tunti. Kenttä on
lämmitetty.
Peruuntuneista harjoitusvuoroista esim. pakkasen (pakkasraja -12) / turnauksen vuoksi ilmoitamme
keskitetysti vuorojenvarausjärjestelmässä.
Talvikaudella 2018-2019 kenttää huoltaa HSM Oy.

Töölön kuplahalli
Töölön kuplan vuorot alkavat 1.11.2018. Kentälle myönnetyt vuorot ovat voimassa 30.4.2019 asti. Kentälle
myönnetyt kenttävuorot ovat vakiovuoroja. Koko kentän vuoron hinta on 140€/tunti. Hallin lämmöt
menevät päälle marraskuun 1.päivä. Peruuntuneista harjoitusvuoroista ilmoitamme keskitetysti
vuorojenvarausjärjestelmässä.
Hallin kentän koko 79x52metriä.
Telia 5 G areena
Talvikaudella 2018–2019 Telia 5 G areenalle ei myönnetä vakiovuoroja, kenttä pidetään talvella kiinni.
Yksittäisiä harjoitus- / pelivuoroja vapautetaan joukkueiden varattavaksi, kun Veikkausliigan / mahdollisten
liigakarsintojen aikataulut ovat selvillä.
Ilomäentien Nappulanurmi (Laajasalo)
Ilomäentien tekonurmikentän vakiovuorot ovat voimassa 1.11.2018–31.10.2019. Ilomäentien
Nappulanurmi ei ole lämmitetty / katettu, mutta se pyritään auraamaan aina ennen harjoitusvuorojen
alkua. Myönnetyt kenttävuorot ovat vakiovuoroja ja koko kentän vuoron hinta on 45 euroa/tunti.
Peruuntuneista harjoitusvuoroista esim. pakkasen (pakkasraja -12) vuoksi ilmoitamme keskitetysti
vuorojenvarausjärjestelmässä. Vapaita yksittäisiä vuoroja pystyy tiedustelemaan osoitteesta
http://www.ilomaentienjuniorinurmi.fi/
Talvikaudella 2018-2019 kenttää huoltaa Tontti Oy.
Liikuntaviraston vuorot
Jokaisen kaupungin kentän Kartanon tn, Talin halli, Pallokenttä 6, Pallomylly sekä Pirkkolan tn maksavat
joukkueille 40€/h (puoli kenttää). Liikuntavirastolta saadut talvikauden harjoitusvuorot ovat voimassa
arviolta 3.12.2018-14.4.2019 kaupungin päätöksellä. Seura saa joitain yksittäisiä vuoroja 15.10.-2.12.
aikavälille, mutta näistä mahdollisista vuoroista emme ole saaneet vielä tarkempaa tietoa.
Koulujen salivuorot
HUOM TÄRKEÄÄ! Liikuntaviraston koulunjen salivuorot muuttuvat joukkueille maksullisiksi, pl. kolmen
nuorimman ikäluokan (2010-2012 syntyneet) osalta.
Koulujen salivuorot laskutetaan joukkueilta talvikauden osalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa
laskutetaan joulukuussa ja toinen maaliskuussa. Kaikki seuran saadut salivuorot hintoineen näet viestin
mukana tulleesta liitteestä. Liitteessä sinisellä on merkattuna omavalvontakoulut ja vihreällä seuran
järjestämän futiskoulun vuorot.
Joukkueet, joilla on harjoitusvuoro koulun salissa, on velvollisia itse selvittämään koulun iltavahtimestarilta,
milloin sali on kiinni. Peruuntuneet vuorot eivät päivity seuran varausjärjestelmään.
Helsingissä on kova pula kentistä ja harjoituspaikoista, siksi HJK ry pyrkii hyödyntämään vuorot
mahdollisimman tehokkaasti.

