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Illan asialista

• Edellisen kokoontumisen asiat ja 
urheiluseurojen ajankohtaiset

• Urheiluseurojen kehittämisavustus syksylle 
2022

• Syksyn tapahtumat
• Liikkumisohjelman työpaja urheiluseuroille, 

yhdistyksille sekä liikunta-alan yrityksille
• Muut asiat
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Urheiluseurojen kehittämisavustus

• Taustaa
– Urheiluseurojen yleisavustuksen määrä vuodelle 

2022 nousi 15 000 eurosta 20 000 euroon
• Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päätti, että 

avustuksesta 5000 euroa jätetään 
kehittämisavustukseksi ja 15 000 euron osuus jaetaan 
toimintalukuihin perustuen
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Urheiluseurojen ajankohtaiset
• LNM yu-jaosto

– Jaostosta saatiin kesällä ensimmäinen urheilija aikuisten MM-kisoihin
– Kalevan kisoissa oli tänä vuonna kaksi edustajaa ja ensi vuonna osallistujia odotetaan olevan enemmän
– Lempäälän nuorten SM-kisoissa seitsemän urheilijaa ja toive on, että kisoista saadaan mitaleita
– Kesällä lasten urheilukouluissa oli yli 80 lasta

• Urheilukouluissa on haasteena löytää työntekijöitä -> Voisiko tässä hyödyntää esim. kunnan ja seurojen yhteistä työntekijää?
– Kausi jatkuu vielä mm. Hippo-kisojen ja Rantalakeusjuoksujen merkeissä

• LNM salibandy
– Uuden kauden valmistelu käynnissä ja mm. lasten kerhotoiminta käynnistyy parin viikon päästä
– Edustuksen joukkue vahvistunut kesän aikana ja kauteen ollaan lähdössä odottavalla mielellä
– Harrastajia kaivattaisiin enemmän nuoriin ja nyt vanhin ikäryhmä on P15/17-joukkue

• LaKePa paini
– Pienille tehty oma kilparyhmä toiveesta ja perustettu uusi Nassikka-ryhmä
– Kesän aikana ollut yöleiriä sekä kesäleirejä, nämä olleet tykättyjä

• LiKi
– Uusi kausi käynnistämässä ja varsinkin kiekkokouluihin toivottaisiin lisää osallistujia
– Yleisesti joukkueet ovat pelaajamääriltä aika pieniä ja harrastajia mahtuisi mukaan 
– Edustusjoukkueen toimintaan on saatu uutta nostetta
– Pallokarhujen jalkapallokouluissa on kesän aikana ollut yli 70 lasta

• OJK / Limingan judo
– Harjoitusryhmä pysynyt aika pienenä ja tiiviinä
– HaLi-hankkeesta ei ole toistaiseksi tullut uusia harrastajia, vaikka tätä odotettu
– Nuorten olympiapäiville saatiin edustaja Limingan ryhmästä

• LNM:n muut lajit
– Lentopallossa joukkueita junnuissa sekä aikuisissa
– Painissa uusi Nallepaini-ryhmä aloittamassa
– Kiipeilyn kausi alkamassa piakkoin
– Hiihdossa mennyt kausi on ollut olosuhteiden osalta hyvä ja uutta kautta aloitellaan kuivaharjoittelun merkeissä syyskuussa



5

Urheiluseurojen ajankohtaiset

• Yleistä keskustelua ajankohtaisissa
– Kunnan ja seurojen yhteinen työntekijä

• Seurojen haasteena on löytää esim. kesän ryhmille täysi-
ikäisiä vastuuvetäjiä ja tässä kohdin olisi hyvä, jos 
henkilöstöresursseja voisi yhdistää seurojen sekä kunnan 
kanssa

– Soveltavan liikunnan mahdollisuuksia tarvittaisiin vielä 
lisää

• Seuroissa mietityttää osaaminen tähän, kuten myös 
ohjaajaresurssin löytyminen

• Keskusteltiin kiertävän ryhmän mahdollisuudesta, jolloin 
voitaisiin tarjota useamman lajin mahdollisuuksia ja 
tarvittavia resursseja voisi jakaa lajien kesken

– Myös nuorten matalan kynnyksen ryhmille on ollut 
kysyntää esim. lukiolaisten keskuudessa
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Urheiluseurojen kehittämisavustus
• Ehdotuksia kehittämisavustuksen 

jakoperiatteisiin ja käytänteisiin:
– Haku koskettaisi vain niitä seuroja, jotka 

ovat hakeneet yleisavustusta vuoden 2022 
haussa

– Kevyt hakuprosessi sekä kevyt raportointi 
tuloksista tai tilanteesta vuoden 2023 
yleisavustuksen haussa

– Kehittämisen painopisteissä voisi olla 
• Yhdenvertaisuus ja matalan kynnyksen 

toiminnan kehittäminen niin lasten ja 
nuorten, perheiden kuin aikuisten ja 
senioreiden toiminnassa

• Seuratoiminnan uusien toimintojen 
kehittäminen

• Urheilu- ja liikuntatapahtumien 
kehittäminen

• Urheiluseurojen henkilöresurssin ja 
osaamisen kehittäminen

• Muuta?
• Haku syys–lokakuun aikana 

– lautakunta käsittelee hakemukset ja 
myöntää avustusta näiden perusteella

Foorumissa keskusteltua:
• Urheiluseurojen haasteena on 

osaavien ohjaajien/valmentajien 
löytäminen ja täten 
henkilöstöresurssin kehittäminen on 
yksi tärkeimmistä painopistealueista 
toiminnan kehittämisessä

• Isompien seurojen kohdalla on 
toiveena, että haku voisi olla myös 
jaostokohtainen, jotta haku säilyisi 
kevyenä

• Kehittämisavustuksesta toivotaan 
enemmän kokeilujen mahdollistajaa, 
jotta avustuksen ei tarvitse 
välttämättä synnyttää ”pysyvää”

• Avustuksen myöntämispäätöksiin 
toivottiin selkeää ja avointa 
perustelua
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Syksyn tapahtumat
• Viikoittaiset perheliikuntavuorot 

jatkuvat 20.8. Linnukka-hallilla sekä 
Tupoksessa

– Mahdollisuuksia kiertäville sisällöille ja 
esim. lajiesittelyille 

• Valtakunnallinen harrastusviikko 5.–
9.9.

– Lajiesittelymahdollisuuksia kouluilla 7. ja 
9.9.

• Äxön-tapahtuma syyslomaviikolla 
Krankka-areenalla

– Päiväksi ehdotettu 24.10. ja aika voisi 
olla klo 12-16

– Viime vuonna kävijöitä n. 400
– Kiinnostus osallistumiselle? Uudet 

ajatukset?

Foorumissa keskusteltua:
• Keskusteltiin seurojen

mahdollisuuksista tulla tekemään 
esim. lajiesittelyä joillekin kerroille

• Keskusteltiin samalla, että nimi voisi 
olla muu kuin perheliikuntavuoro, 
sikäli kun vuoro on avoin myös 
nuorille ja perheettömille

• Äxön-tapahtumassa mukana olo 
kiinnostaa ja tästä laitetaan vielä 
erillinen ilmoittautuminen
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Liikkumisohjelman työpajan 
ajankohta
• Taustaa

– Liikkumisohjelma on päivitetty 
versio 
liikuntapalvelusuunnitelmasta, 
jonka sisällöissä jo osin 
vanhentunutta tietoa

• Liikkumisohjelman tavoitteena on 
osallistaa, tunnistaa sekä luoda 
tavoitteita liikunnanedistämistyölle

– Työpaja pidetty lasten ja nuorten 
osalta, ikääntyvän väestön työpaja 
23.8.

– Työpajan kesto noin 1,5
• Ehdotuksena ajankohdalle 25.8. klo 

?

Foorumissa keskusteltua:
• Sovittiin työpajan 

ajankohdaksi 25.8. klo 17, 
paikka ilmoitetaan kutsussa

https://liminka-my.sharepoint.com/personal/janne_laamanen_liminka_fi/Documents/Urheiluseurafoorumi/27.1.2022/liikuntapalvelusuunnitelma.pdf
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Muut asiat
• HaLi-kerhotoiminta

– Liikuntakerholle olisi tarve eri lajien vetäjille
• Ilmoittautuminen syyskuun viimeisellä viikolla (valtakunnallinen 

harrastusviikko 5.–9.9.)
• Lajiesittelymahdollisuus 7. ja 9.9. kouluilla
• Toimintamalli olemassa usean seuran yhteistyölle

– Jaksottainen ohjaaminen -> ei tarvetta resursoida koko lukuvuotta
– Lisätiedot: Linda Jaakola linda.jaakola@liminka.fi | 040 3578 950

• Liikuntatiloihin liittyvät asiat
– Tapahtuma- ja pelivaraukset

• Tapahtumavarauksien lisätietojen lähettäminen 
– Aikaohjaukset ja muut tarpeet

– Yksilöurheilijoiden omatoimiharjoittelu / aamutreenit
– Vuorojen peruminen

• Tulossa omatoimimahdollisuus vuorojen perumiseen tilavarauksen kautta
• Muistutuksena, että käyttämättömät vuorot tulee edelleen perua kahta 

vuorokautta aiemmin
– Maksuttomat vuorot muutetaan maksullisiksi, mikäli perumisia ei tehdä

Foorumissa keskusteltua:
• HaLi

• Hankkeessa on jo seuroja
mukana ja sisältöön on 
toivottu vaihtuvalla 
lajisisällöllä olevaa kerhoa, 
jossa voisi kokeilla useita lajeja 

• Seurojen yhteistyöstä kerhon 
toteuttamisesta on olemassa 
toimintamalli ja tätä voitaisiin 
tuoda myös Liminkaan

• Liikuntatilat
• Ohje ja tunnukset 

omatoimiseen perumiseen 
tulossa syksyn aikana

• Keskusteltiin Rantakylän 
huoltorakennuksen tilanteesta 
ja tähänkin on tulossa 
lisätietoja syksyn sekä tulevan 
vuoden aik

mailto:linda.jaakola@liminka.fi
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Muut asiat

• Ansioituneiden urheilijoiden ja 
urheilutoimijoiden palkitsemisehdotukset 
lautakunnalle kuluvan vuoden lokakuun 
loppuun mennessä 
– Lisätiedot: https://www.liminka.fi/kulttuuri-ja-

vapaa-
aika/liikuntapalvelut/urheiluseuroille/#palkitsemin
en

• Muuta?

https://www.liminka.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikuntapalvelut/urheiluseuroille/#palkitseminen
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Seuraavan foorumin ajankohdan 
sopiminen
• Ehdotuksena vuoden 

alkupuoli
– Esim. 26.1.2023
– Tarvittaessa 

kokoontuminen aiemmin

Foorumissa keskusteltua:
• Väli, jossa kokoontumiset 

syksyllä ja alkuvuodesta on 
koettu hyväksi



Kiitos!
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