
Seurafoorumi

16.10.2019

Lakeustalo



• Aloituskahvit klo 17.30
• Osallisuustyöryhmän osuus

– osallistaminen
– seurafoorumin toiminnan raamitus, tarkoitus ja jatko

• Seurojen ja kunnan välinen yhteistyö
– Yhdistysasiakirjan laatiminen Liminkalaisille yhdistyksille
– Ajatuksen / toiminnan esittely

• Kausivuorovaraukset
– Ehdotuksia muutoksille ja päivityksille
– kehittämistarpeet ja kehitysehdotukset

• Liikuntahallihanke
• muut mahdolliset asiat

– Ehdotukset liminkalaisista palkittavista urheilijoista 2019
• Palkitsemistilaisuus itsenäisyyspäivän juhlassa

• Tilaisuuden päätös n. klo 19.00

Illan sisältö



Yhteistyöasiakirja



Tavoitteet
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n hallinnoima 
kampanja: Järjestöystävällinen Pohjois-Pohjanmaa
On ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa uusia tapoja 
kehittää kunnan ja yhteisöjen välistä yhteistyötä.

Yhteistyöasiakirja on sopimus toimintatavoista ja säännöistä 
yhteisöjen ja kunnan välillä. 

Otettu käyttöön Hailuodossa ja Siikajoella, valmistelussa Utajärvellä, 
Pudasjärvellä ja Pyhäjärvellä.

Tarkoituksena selkeyttää toimintatapoja ja käytänteitä, sekä lisätä tietoa 
ja yhdistysten omaa aktiivisuutta.

Kaikkia osapuolia hyödyntävän yhteistyön lisääminen kunnan ja 
kolmannen sektorin toimijoiden. Vastikkeellisempaa avustusten jakoa, 
mutta myös uusia mahdollisuuksia yhdistyksille. (Esim. Me itse –
yhdistys) 

Uuden kokeilukulttuurin luominen uusien ideoiden ja yhteistyömuotojen 
löytämiseksi. 



Mitä uutta?

Seurafoorumissa keskusteltua:
• Mitä tarkoitetaan avustukset 

vastikkeellisempaa –kohdalla? →Nyt jo 
vastikkeellista urheiluseuroilla, asiakirjan 
tarkoitus sääntöjen yhtenäistäminen kaikille 
yhdistyksille samoiksi

• Tällä hetkellä yksi pienimmistä 
avustussuummista Suomessa → Paljon 
harrastajia →

• Ulkopuoliset hankerahoitukset → Kunnan 
kannustinraha? Pohdittiin, voisiko kunta 
tulevaisuudessa tukea yhdistysten avustusten 
hakua pienellä kannustinrahalla

• Yhteisöt ovat itse mukana 
suunnittelemassa, luomassa 
ja siten myös sitoutumassa 
uuteen sopimukseen.

• Keskeiset asiat säilyvät:
• Avustukset 

(vastiikkellisempaa)
• Kunnan tilojen käyttö 

(selkeämpää)
• Kunnan ulkopuolelta 

haettavat avustukset 
(mahdollistavaa; ei 
osata/uskalleta hakea 
mahdollisia avustuksia)



Kausivuorovaraukset



Ehdotus jakoperiaatteista
NYKYINEN JAKOPERIAATE
1. kunnan oma ja tilaama toiminta (eri toimijoilta)
2. liminkalaiset urheiluseurat ja liminkalaiset 

kaupalliset liikuntapalvelujen tuottajat
3. harrasteryhmät
4. liminkalaiset järjestöt ja yhdistykset, joiden 

toiminnassa liikuntaa (MLL, Partio jne.)
5. Muut

Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti aiemmin 
myönnetty vuoro suurten tapahtumien tai 
kilpailutoiminnan ajaksi. Näitä ovat mm
1. sellaiset tapahtumat, joissa Limingan kunta ja/tai 

liikuntapalvelut ovat huomattavalta osin 
järjestelyissä mukana

EHDOTUS MUUTOKSILLE

7

jakojärjestys ns. normaalitilanteisiin, 
tapahtumat syrjäyttävät vakiovaraukset

1. kategoria / jakojärjestys 27h/tila

1. kunnan oma ja tilaama toiminta (sis. 
soveltava liikunta)

2. lasten vuorot, liminkalaiset seurat

3. yli 65-vuotiaiden vuorot, liminkalaiset seurat 
ja yhdistykset

4. valtakunnallisesti merkittävällä tasolla 
kilpailevat liminkalaiset urheilijat / seurat

2. kategoria / jakojärjestys 14,5h/tila

1. nuorten harrastustoiminta / järjestäytymätön 
/ muu liminkalainen yhdistystoiminta

2. tilavarausjärjestelmän vuorot

3. ohjatut aikuisten kurssit / kaupalliset toimijat

4. aikuisten vakiovuorot -> tavoitteellinen harrastaminen

3. kategoria / jakojärjestys 16,5h/tila

1. aikuisten vakiovuorot
2. ulkopaikkakuntalaiset seurat

keskimääräinen käytettävissä oleva aika yht. 58h/tila



Ehdotus jakoperiaatteista

823.10.2019

16:00-16:30 kunnan oma toiminta kunnan oma toiminta kunnan oma toiminta kunnan oma toiminta kunnan oma toiminta

16:30-17:00
lasten ja nuorten 

vuorot

lasten ja nuorten 

vuorot

lasten ja nuorten 

vuorot

lasten ja nuorten 

vuorot

lasten ja nuorten 

vuorot

ohjatut aikuisten 

kurssit /

ohjatut aikuisten 

kurssit /

17:00-17.30
valtakunnallisesti 

merkittävällä tasolla 

kilpailevat

valtakunnallisesti 

merkittävällä tasolla 

kilpailevat

valtakunnallisesti 

merkittävällä tasolla 

kilpailevat

valtakunnallisesti 

merkittävällä tasolla 

kilpailevat

valtakunnallisesti 

merkittävällä tasolla 

kilpailevat

tilavarausjärjestel-

män vuorot

tilavarausjärjestel-

män vuorot

17:30-18:00

18:00-18:30

18:30-19:00

19:00-19:30
ohjatut aikuisten 

kurssit /

ohjatut aikuisten 

kurssit /

ohjatut aikuisten 

kurssit /

ohjatut aikuisten 

kurssit /

ohjatut aikuisten 

kurssit /

19:30-20.00
tilavarausjärjestel-

män vuorot

tilavarausjärjestel-

män vuorot

tilavarausjärjestel-

män vuorot

tilavarausjärjestel-

män vuorot

tilavarausjärjestel-

män vuorot

20:00-20:30
aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

20:30-21:00
aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

aikuisten 

harrasteryhmät ja 

aikuisten vakiovuorot

21:00-21:30

21:30-22:00

2. kategoria 3. kategoria1. kategoria

KELLONAIKA MAANANTAIMAANANTAIN PRIORITEETTITIISTAI TIISTAIN PRIORITEETTIKESKIVIIKKOKESKIVIIKON PRIORITEETTITORSTAITORSTAIN PRIORITEETTIPERJANTAIPERJANTAIN PRIORITEETTILAUANTAI SUNNUNTAI



Ehdotus jakoperiaatteista

TARKENTAVAT TEKIJÄT VUOROJAOISSA (ehdotus)
1. lajikohtaisuuden vaatimat tilatarpeet
2. toiminnan laajuus ja käytössä olleiden vuorojen 

käyttöaste edellisen vuoden perusteella 
(harjoituspäiväkirja)

3. vuoron käyttäjien ikä (esim. lapsiryhmien ikä)
4. uuden lajin toiminnan aloitus
5. toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus 

(mm. seuratoiminnan ulkopuolelle jäävien 
harrasteryhmien järjestäytyneisyys)

6. laadulliset tekijät (Tähtiseura-status, valmentajien 
/ ohjaajien koulutus)

7. alueellinen saavutettavuus
8. lajin / toiminnan kehittymisen näkymät (esim. 

harrastajamäärien kasvu tms.)

VUOROJAKOJEN PROSESSI (ehdotus)
↓ jaettavissa olevat tilaresurssien 

määrittäminen kaudelle lajitarpeet 
huomioiden

↓ tiedottaminen vuorohausta
↓ kunnan oman toiminnan ja toiminnan, 

jossa kunta mukana, tarpeiden kartoitus 
(nuorisotoiminta, kansalaisopisto jne.)

↓ seuratoimijoiden koollekutsuminen lajien 
tilavaatimusten perusteella -> esitys 
vuorojaoista

↓ muiden ryhmien hakemusten läpikäynti

PÄÄTÖS VUOROISTA

923.10.2019

Seurafoorumissa keskusteltua:
• Klo 16-16.30 vuoroille aikuiset eivät ehdit harrastamaan
• Päiväajat lähtökohtaisesti koululaisten käytössä → selvitetään tarvittaessa mahdollisuutta aamutreeneille, 

mikäli tarvetta
• Toivottiin aikuisille vuoroja myös aiemmin kuin 20.30 alkavaksi → tämä mahdollista osin, mikäli tilaa
• Onko mahdollista aikuisten vuorojen syrjäyttää välillä tilavarausvuoroja → tapahtumissa tämä mahdollista



Tilavuorojen jakoaikataulu ja 
tapahtumavaraukset

1. Lyhyempiaikaiset leirit ja kurssit 
ennen kausivuorojen jakoa

– Ensisijaisesti lapsille tarkoitettu toiminta
– Kesäajan haku maaliskuussa

2. Kausivaraukset
1. Kesäaika (1.6.-31.8.) maalis-huhtikuussa
2. Lukuvuosi (1.9.-31.5.) touko-kesäkuussa

3. Yli 18-vuotiaiden yksittäisen vuorot
4. Liikuntapalveluilla on oikeus perua 

tilapäisesti aiemmin myönnetty vuoro 
pelitapahtumien tai kilpailutoiminnan 
ajaksi ja sellaisten tapahtumien ajaksi, 
joissa Limingan kunta ja/tai 
liikuntapalvelut ovat huomattavalta 
osin järjestelyissä mukana

Seurafoorumissa 
keskusteltua:
• syksyn vuoroista tiedot 

seuroille juhannukseen 
mennessä 

• kesän vuoroista päätökset 
seuroille huhtikuun 
loppuun mennessä 

• Hakuaika vuorohauissa 
kuukausi

• Tärkeää on, että vuosittain 
samat ja tutut ajat →
Päätösten saaminen ajoissa 
ja nopeasti tärkeää
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Vuorojen eettiset periaatteet 

VUOROJEN HAKEMINEN 
• Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan niin 

tarkat tiedot harjoitusryhmien määristä ja 
koosta, tarvittavista tiloista sekä välineistä 
kuin se hakemuksen tekohetkellä on 
mahdollista
– Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan 

mahdolliset muutokset vuoron varaustietoihin 
välittömästi liikuntapalveluille
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Vuorojen eettiset periaatteet

VUOROJEN KÄYTTÄMINEN

• Vuorojen hakija sitoutuu ilmoittamaan kaikista 
käyttämättä jäävistä vuoroistaan liikuntapalveluille

• Vuoron hakija sitoutuu noudattamaan tila- ja 
paikkakohtaisia käyttösääntöjä ja -ohjeita sekä 
huolehtimaan käytettävän tilan siisteydestä
– Vuoron hakija sitoutuu varmistamaan, että tiloissa ei 

ole muita asiaankuulumattomia henkilöitä hakijalle 
varattujen vuorojen aikana
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Käyttämättä jääneet vuorot

EHDOTUS
1. Seurat voivat sopia keskenään käyttämättä 

jäävistä yksittäisistä vuoroista, jotta varatut tilat 
tulevat hyödynnetyksi

– Tieto muutoksista aina liikuntapalveluille

2. Käyttämättä jääneisiin vuoroihin liittyviä ehtoja 
(sisäliikuntatilat):

– Mikäli vuoro luovutetaan alle 18-vuotiaiden 
käytöstä yli 18-vuotiaiden käyttöön, tulee asiasta 
olla yhteydessä liikuntapalveluihin

– Mikäli vuoro jää kokonaan käyttämättä ja 
perumista ei ilmoiteta liikuntapalveluille, on 
liikuntapalveluilla oikeus laskuttaa käyttämättä 
jääneestä vuorosta yli 18-vuotiaiden ohjattuun 
toimintaan koskevan hinnaston mukaan

• Tavoitteena tilojen parempi hyödyntäminen sekä 
tilavarausjärjestelmän vapautettavien vuorojen 
lisääminen

TAVOITE
• Vuorojen käyttäminen tehostuu

Seurafoorumissa keskusteltua:
• Kuinka paljon aiemmin pitää ilmoittaa, että vuoro

jää käyttämättä? → kaksi päivää aiemmin hyvä 
aika, jolloin vuoroa voi tarjota toisille / vapauttaa 
varausjärjestelmään

• Voisiko olla joku järjestelmä, jossa 
peruuntumisesta voi ilmoittaa? → tämä 
tilauksessa, toteutuksen aikataulu vielä kuitenkin 
avoin

• Käyttämättä jääneet vuorot
– Ristiriita jakoperusteen/hierarkian kanssa →

työstetään tätä, yksittäisissä perumisissa ei niin 
paljon merkitystä  

– Mistä tiedetään, että oliko siellä ketään? →
Tilavarausjärjestelmään reaaliaikainen tilanne 
esille → Varauskalenterit saadaan jo nykyisellä 
menetelmällä esille esim. verkkosivuille (onko 
varattu vai ei)

– Kalenteriasiat pitää saada ensiksi selville, 
ennen kuin laskuttaminen tulee voimaan →
tätä kohtaa ei käyttöön ennen riittävän hyvin 
toimivaa kalenteria 

– Henkilö/vahtimestari hallilla? → tästä 
keskusteltu ja uusi halli tuo painetta myös 
tämän asian järjestämiseen
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Liikuntahallihanke ja muut asiat



Liikuntahallihankkeen tilanne

• Operaattorimallin kilpailutus keskeytetty

– Todennäköinen toteutumismalli on kunnan omaan 
taseeseen

• Hankeen aloittamisen ajankohta esillä 
valtuustoseminaarissa marraskuussa

– Täällä päätetään rakentamisen ajankohta ts. 
Aloitetaanko 2020?

• Hankkeen valmistelussa käytetään olemassa 
olevia ja jo kysyttyjä tietoja



Muut asiat

• Menestyneiden liminkalaisten urheilijoiden palkitseminen
– Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on toivonut esityksiä palkittavista
– Palkitsemisen ajankohdaksi on ajateltu itsenäisyyspäivän juhlaa

”Palkitseminen voi kohdistua kunnan palkitsemisvuoden 
alussa 1.1. henkikirjoilla olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle 
rekisteröityyn joukkueeseen tai järjestöön. Joukkuelajeissa 
palkitaan joukkueen liminkalaiset jäsenet. 
Yksilöurheilijat ja joukkueet palkitaan rahastipendein. 
Palkitsemisen perusteena ovat Suomen mestaruus -kilpailuissa 
saavutettu palkintosija. Palkintojen arvo kullasta 100 euroa, 
hopeasta 75 euroa ja pronssista 50 euroa.
Veteraanisarjoissa kilpailevia palkitaan vain PM-(150 eur), 
EM-(200eur) tai MM-(300 eur) sijoituksesta tai muusta 
poikkeuksellisen suuresta saavutuksesta rahallisesti.
Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa järjestön taikka 
palkittavan joukkueenjärjestön on kuuluttava johonkin 
valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, joka on allekirjoittanut 
doping-testauksia koskevan sopimuksen.”

Seurafoorumissa 
keskusteltua:
• Jos kunnassa on muiden 

kuntien alueen 
harrastajia, eikö niitä 
palkita? Jos esim. 
edustaa ja harjoittelee 
Limingassa → 
lähtökohtaisesta edellä 
mainitut kriteerit 
käytössä, mutta näistä 
kannattaa tehdä ehdotus 
sivistys- ja 
hyvinvointilautakunnalle



Muut asiat

• Kysymyksiä, ajatuksia, 
ideoita?

Seurafoorumissa 
keskusteltua:

• Seurojen ja kunnan välinen 
yhteistyö → Hiihto + kunta 
→ Latujen ajo on ollut 
toimivaa ja parantanut lajin 
harrastusmahdollisuuksia
– Olisiko mallia 

laajennettavissa?→
Kumppanuussopimuksia 
tehdään ja voidaan tehdä 
laajemminkin. 

• Jousiammuntaa toivottu 
kovasti Liminkaan
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”Yhteistyössä on alkuvoimaa” 


