
Urheiluseurafoorumin 
muistio

11.5.2021



Asialista ja illan aik ataulu

• Kokoontumisen avaus klo 17.30
• Edellisen urheiluseurafoorumin muistio ja käsitellyt asiat klo 17.35
• Urheiluseurojen ajankohtaiset n. klo 17.45
• Liikuntatilojen ja –paikkojen käyttömaksujen sekä 

käyttömaksutukien päivittäminen n. klo 18
• Kuntastrategian päivitystyö – painotukset ja odotukset 

urheiluseurojen silmin n. klo 18.30
• Yhdistysasiakirja ja yhdistyssopimus n. klo 18.45
• Liikuntapaikkarakentamisen ja tilavarausjärjestelmäpäivityksen 

tilannekatsaus n. klo 18.50
• Muut asiat n. klo 19.00

– Minun elämäni ja arkeni –kysely (https://www.liminka.fi/vastaa-
minun-elamani-ja-arkeni-kyselyyn/) 

– Seuraava kokoontuminen
• Kokoontumisen päättäminen

Urheiluseurafoorumissa keskustelua:
• Edellinen kokoontuminen

– -9.12.2020 oli edellinen palaveri, 
vieraana oli Sari Kuivas. Yhteistyö 
Suomen Paralympiakomitea kanssa 
on sujunut hyvin.

– Keskustelua hankkeista ja seurojen 
tuesta.

• Urheiluseurojen ajankohtaiset:
– Koronalla jonkin verran vaikutusta 

seurojen toimintaan, tällä hetkellä 
lasten ja nuorten ryhmät 
harjoittelevat normaalisti.

– Seuroilla huoli harrasteliikkujista, 
korona rajoittanut liikkumista ja 
uudelleen aloitus kasvattaa 
kynnystä lähteä uudelleen mukaan 
toimintaan.

– Soveltavan liikunnan lisääminen 
seuratoiminnassa. Kunta tukee 
toiminnan aloituksessa (välinelaina 
ja käyttökoulutus).
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Liik untatilojen ja –paik k ojen 
k äyttömak sujen sek ä 

k äyttömak sutuk ien päivittäminen



• Kunnan velvoitteet liikuntalaissa:
– Yleisten edellytysten luominen liikunnalle paikallistasolla on 

kuntien tehtävä. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan 
asukkaiden liikunnalle:

1. järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia 
edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen;

2. tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta; 
sekä

3. rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

• Liikuntalaki 5 §: Kunnan hoitaessa 1 momentissa 
tarkoitettuja tehtäviä kunta ei toimi kilpailutilanteessa 
markkinoilla, ellei niitä toteuteta liiketoiminnallisin 
tavoittein ja perustein.

Taustaa
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https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=liikuntalaki#a390-2015


• Tilan käyttömaksuja on tuettu vuosittain jääurheilun osalta 
75 000 €:lla, josta seurojen osuus on ollut n. 42 000-44 
000 €.

• Joinakin vuosina tila-avustusta on jätetty käytettäväksi 
urheiluseurojen yleisavustuksesta 1000 €, jota on 
myönnetty takautuvasti. 

Taustaa tuk iasioista
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• Krankka-areena tuo varattaviin sisäliikuntatiloihin n. 55 % 
lisäyksen kunnan hallinnoimien liikuntatilojen 
kapasiteettiin.

• Mitä mahdollisuuksia tämä tuo?
– Eri lajien harrastajamäärien kasvamisen.
– Eritasoisen harrastamisen mahdollisuuksien lisääntymisen.
– Aikuisten sisälajien harrastemahdollisuuksien parantumisen.
– Kaupallisen toiminnan lisääntymisen julkisia tiloja 

hyödyntäen.
• Tekonurmikenttää rakennettu n. 13 300 m2

– Hannu Krankka -liikuntapuiston alue täydentyy vielä 
huoltorakennuksella. 

Uudet liik untatilat ja paik at
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Kunnanhallituksessa keskusteltua:
• Alle 18-vuotiaiden toiminta kunnan tiloissa edelleen 

maksutonta
– Kaikkien lajien maksuttomuutta ei voida taata ja tähän tarvitaan 

rajausta
• Yli 18-vuotiaiden toiminta maksullista

– Yhtenä kohtana esitettiin tekonurmen maksullisuutta yli 18-vuotiaiden 
toiminnan osalta

• Uusien ja vasta rakennettujen tilojen ja paikkojen 
huomioiminen hinnastossa

Kunnanhallituk sen lähetek esk ustelu 
hinnastomuutok sille
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• 2016 laadittu ja voimassa oleva hinnasto

Taustaa mak suista ja 
tuk iasioista
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Urheiluseurat, yli 18-vuotiaiden ohjattu toiminta (ALV 10%)

TILA HINTA
liikuntahalli (kaikki liikuntasalin lohkot) 15€/h
liikuntahallin lohko 5€/h
koulujen salit 5€/h

Harrasteryhmät ja yksityiset käyttäjät, yli 18-vuotiaat (ALV 10%)

TILA HINTA
liikuntahalli (kaikki lohkot) 30€/h
liikuntahallin tai koulun liikuntasalin lohko 10€/h
kuntosalin käyttöoikeus 30€/6kk

Yritykset ja kaupalliset toimijat (ALV 0%)

TILA HINTA
liikuntahalli tai liikuntasali, 3h tai alle 300 €
liikuntahalli tai liikuntasali, koko päivä (klo 8-22) 500 €



• Jakaannutaan pienryhmiin keskustelemaan 
aiheesta (15 min):
– https://padlet.com/
– Tämän jälkeen yhteenvetokeskustelu

Hinnastojen k äytännöt 
urheiluseurojen näk ök ulmasta
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Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:

Hinnastojen k äytännöt 
urheiluseurojen näk ök ulmasta
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Kuntastrategian päivitystyö –
painotuk set ja odotuk set 

urheiluseurojen silmin 



Kuntastrategian päivitys

• Nykyinen strategia 
päivitetään uudella 
valtuustokauden vaihtuessa.

– Nykyinen strategia -> 
https://www.liminka.fi/kunta
-ja-hallinto/kuntastrategia/

– Miten strategiassa tulisi näkyä 
urheiluseuratyö?

• Mietinnän apuna: Tukeeko kunnan 
rakenteet urheiluseuratyötä? 
Otetaanko yleishyödyllinen työ 
riittävästi huomioon nykyisessä 
strategiassa?

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltua:
• Urheiluseura ja 

yhdistystyössä kunnalla 
voisi olla roolia esim. 
seurojen ja yhdistysten  
kouluttamisessa.

• Kilpailuiden ja 
tapahtumien  
järjestämisessä voisi olla 
periaatteellinen 
avustaminen (esim. tila-
tai välinetuki)
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https://www.liminka.fi/kunta-ja-hallinto/kuntastrategia/


Yhdistysasiak irja ja 
yhdistyssopimus



Yhdistysasiak irja

• Yhdistysasiakirja on 
päivittynyt viimeksi 
esitellystä.
– Nykyinen versio

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltu:
• Käytiin läpi asiakirjan 

viimeisimpiä 
päivityksiä
– Päihteettömyyden 

edistäminen (esim. 
nikotiinittomuus) 
lisätty.
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Liik untapaik k arak entamisen ja 
tilavarausjärjestelmäpäivityk sen 

tilannek atsaus 



• Krankka-areena 11.5.2021: 

Tulossa olevia asioita

27.1.202216
Kuvat: Silja Syri



• Hannu Krankka –liikuntapuiston huoltorakennus 
kilpailutusvaiheessa

• Tilavarausjärjestelmän päivitys ja tilannekatsaus

Tulossa olevia asioita

27.1.202217
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Muut asiat



Minun elämäni ja ark eni -k ysely

• Kysely on osa kunnan 
hyvinvointisuunnitelman ja -
kertomuksen työstämistä.

• Kysely tarjoaa myös tietoa 
vapaa-aikaan liittyen ja voi 
tuoda lisätietoa seuratoimintaa, 
josta olisi muuten vaikea saada 
tietoa.

• Linkki kyselyyn -> 
https://www.liminka.fi/vastaa-
minun-elamani-ja-arkeni-
kyselyyn/ 
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Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltu:
• Käytiin läpi kyselyn 

tarkoitusta. Toiveena 
on, että 
mahdollisimman moni 
käy vastaamassa 
siihen.



Seuraavan k ok oontumisen 
ajank ohta

• Seuraava 
kokoontuminen 
nykyisellä 
aikatauluvälillä 
joulukuussa
– Onko tarvetta 

kokoontua aiemmin tai 
useammin?
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Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltu:
• Keskusteltiin 

kokoontumisväleistä ja 
mahdollisesta 
tarpeesta kokoontua 
useammin.

• Sovittiin seuraava 
kokous syksylle.



Mitä muuta?
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Kiitos!


	Urheiluseurafoorumin muistio
	Asialista ja illan aikataulu
	Liikuntatilojen ja –paikkojen käyttömaksujen sekä käyttömaksutukien päivittäminen
	Taustaa
	Taustaa tukiasioista
	Uudet liikuntatilat ja paikat
	Kunnanhallituksen lähetekeskustelu hinnastomuutoksille
	Taustaa maksuista ja tukiasioista
	Hinnastojen käytännöt urheiluseurojen näkökulmasta
	Hinnastojen käytännöt urheiluseurojen näkökulmasta
	Kuntastrategian päivitystyö – painotukset ja odotukset urheiluseurojen silmin 
	Kuntastrategian päivitys
	Yhdistysasiakirja ja yhdistyssopimus
	Yhdistysasiakirja
	Liikuntapaikkarakentamisen ja tilavarausjärjestelmäpäivityksen tilannekatsaus 
	Tulossa olevia asioita
	Tulossa olevia asioita
	Muut asiat
	Minun elämäni ja arkeni -kysely
	Seuraavan kokoontumisen ajankohta
	Mitä muuta?
	Dia numero 22

