
Varaushakemuksen teko TIMMI-varausjärjestelmässä 
 

Kirjaudu TIMMI -varausjärjestelmään osoitteessa asp3.timmi.fi 

Valitse avautuvasta listasta Kouvolan liikuntapalvelut ja kirjaudu 

tunnuksillasi palveluun. 

Kirjautumaan pääset myös tästä linkistä tai  

kopioi linkkiteksti selaimen osoitekenttään 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/index.html#/2340 

Kirjaudu palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamallasi 

sähköpostiosoitteella ja salasanalla. 

Salasana unohtunut? Linkki salasanan uusimiseen 

  

Tervetuloa-sivu avautuu. Jos olet laajentanut käyttöoikeuksiasi, valitse hiirellä hallintoalueen alta millä 

roolilla (yksityishenkilönä/yhteisön edustajana) olet tekemässä hakemusta. 

 

 

Siirry tilan hakuun joko klikkaamalla varauskalenterin kuvaa, tai ylävalikosta Varaukset -> Varauskalenteri 

 

 

https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/index.html#/2340
https://asp3.timmi.fi/WebTimmi/login.do?loginName=Guest%20Kouvolan%20liikuntatoimi&password=timmi&contentLink=getQueryPassword.do


 

Voit etsiä tiloja klikkaamalla hiirellä tilaprofiilikenttään, niin saat esille 

valmiit tilaprofiilit. 

 

 

 

 

Tai ”Hae tiloja” -painikkeen kautta, jolloin voit hakea tilaa tilaprofiilin tai esim. aakkosittain rakennus -välilehden 

kautta.  

  

 

 

Valitsemasi tilat tulevat esille.  

Ruksaa se tila jota haluat tarkastella tai johon haluat tehdä hakemuksen. 

Jos tila on jaettu useaan eri tilanosaan (esim. palloilusalit, pallokentät), 

valitse kaikki tilanosat.  

 

Tämän jälkeen siirry ajankohta -välilehdelle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voit vaihtaa kuukautta ja vuotta alasvetovalikoista, tai nuolista 

klikkaamalla. 

 

Klikkaamalla kalenterista tiettyä päivämäärää, varauskalenteri päivittyy 

valitsemallesi päivälle. 

 

Voit valita vain tietyt viikonpäivät varauskalenteriin.  

 

Valitsemalla kaikki viikonpäivät ja klikkaamalla jotain viikkonumeroa, 

varauskalenteri päivittyy koko viikolle. 

Varauskalenteri aukeaa aikavälille 7.00-23.00 

 

 

Kalenterissa näkyvät harmaanvihreät alueet (joissa ei lue varaustietoja) tarkoittavat, että jokin tilan osa on varattu. 

Esimerkissä koko sali on varattu koulun käyttöön klo 8.00-15.00. Kun koko sali on varattu, ei kumpaankaan 

puolikkaaseen salinosaan voi tehdä varausta. 

 

Aloita varauksen tekeminen klikkaamalla hiiren vasemmanpuoleisella painikkeella yhden kerran kalenterissa 

vapaana (valkoisena) näkyvää ajankohtaa. Hakemuslomake aukeaa. 

 

Kirjoita ”Varaustieto”-kenttään, mitä tilassa on tarkoitus tehdä (esim. koripallo, oheisharjoitus, kokous) Lisää myös 

käyttäjäryhmä perään. 



Voit muokata lomakkeella varauksen kellonaikaa, sekä vuoron alkamis- ja loppumispäivämäärää. 

Tarkista vuoron alkamis- sekä loppumispäivämäärä ja valitse vuoron toistuvuus.  

 

 

Valitse alasvetovalikosta varauksen luokittelu. 

  

Juniorivuoro = vuoron kaikki käyttäjät ovat alle 18-

vuotiaita 

Juniori + aikuisvuoro = vuoron käyttäjissä sekä alle että yli 

18-vuotiaita 

Ilmoita kohtaan ”Kävijämäärä 1” arvioitu vuoron 

käyttäjämäärä. 

 

 

 

 

 

 

 

Varaushakemuslomakkeen ”Lisätiedot” -välilehdellä on 

avoin tekstikenttä johon voit halutessasi antaa lisätietoja 

ja tarkennuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tarkista vielä kerran hakemuksen kaikki tiedot ja lähetä 

hakemus klikkaamalla ”Luo hakemus” -painiketta. 

 

 

 

Saat onnistuneesta hakemuksen teosta ilmoituksen 

näytölle. 

Huom! Timmi-varausjärjestelmän kautta haettu vuoro 

vahvistetaan aina liikuntapalveluista erillisellä 

sähköpostilla, joten haettu vuoro ei ole automaattisesti 

myönnetty vuoro. 

 

 

 


