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Illan asialista
• Edellisen kokoontumisen muistio ja seurojen ajankohtaiset
• Limingan liikkumisohjelman työstäminen
• Limingan tapahtumakalenterin hyödyntäminen
• Mainospaikkojen myynti liikuntatiloissa ja -paikoissa
• Kevään aikataulut ja päivämäärät

– Avustushaku
– Vakiovuorojen haku
– Sponsorointi

• Liikuntatiloihin liittyvä asiat
– Tapahtuma- ja pelivaraukset
– Välineistöt ja mahdolliset täydennystarpeet
– Perheliikuntavuorot
– Yksilöurheilijoiden omatoimiharjoittelu / aamutreenit

• Muut asiat
– Mahdollinen harrastus-/liikuntatapahtuma talvilomaviikolle
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IAIDO
• Jäsenmäärä seuralla tippunut jonkin verran, mutta

tilanne ok.
• Seura tarjoaa viidelle liminkalaiselle yli 15-vuotiaalle 

nuorelle ilmaisen osallistumisen kurssille.
LNM painijaosto
• Kalle Vanhala aloittanut jaoston puheenjohtajana 

syksyllä.
• Painiryhmät pyörivät mukavasti ja Krankka-areena 

tarjoaa hyvät puitteet harjoittelulle.
LNM salibandyjaosto
• Salibandy sarjat pyöritän normaalisti ja kausi 

puolessa noin puolessa välissä.
• Vanhemmista ikäryhmistä tippunut harrastajia, 

mutta toisaalta nuoremmissa ikäryhmissä uusia 
tulijoita riittänyt.

LNM lentopallojaosto
• Vuorot saatu myös aikuisten osalta pyörimään 

normaalisti taas.
• Harrasteryhmissä matalan kynnyksen toiminta ja 

osallistujien ikävaihtelu 15–80-vuotiaiden välillä 
samassa ryhmässä.

• Naisilla ajatuksena saada ryhmä aluesarjaan 
seuraavalle vuodelle.

LNV
• Korona on vaikuttanut paljon jäsenmäärään ja myös 

lasten ryhmiin.
– Jäsenmäärässä pudotusta noin 30 % 

• Lasten Gymnaestrada-ryhmä kaipailee tilaisuuksia, 
johon pääsisi harjoittelemaan ohjelmaa.

LaKePa
• Uusi harrastajia tullut paljon mukaan pienten (5v.) 

ryhmiin, mutta toisaalta isompia kilpailijoita 
lopettanut muutama.

• Puitteet toiminnalle hyvä ja meininki toiminnassa 
hyvä.

• Ensimmäiset kisat kahden vuoden tauon jälkeen 
tulossa.

LNM yleisurheilujaosto
• Lasten yo-kouluihin on ollut mukavasti tulijoita.
• Kaksi kärkivalmentajaa poistunut toiminnasta ja 

tämä näkynyt myös parin urheilijan menettämisenä
– Uusille valmentajille tarve ja kiinnostuneita pyydetään 

olemaan yhteydessä Vesa Kallioon.
• Nuorten valmentajien ajan riittävyys on haaste ja 

kesän valmennusryhmien vetäjille tarvetta.

Urheiluseurojen ajankohtaiset 
/ keskusteltua
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• Liikkumisohjelma on päivitetty 
versio 
liikuntapalvelusuunnitelmasta, 
jonka sisällöissä jo osin 
vanhentunutta tietoa
– Liikkumisohjelman tavoitteena on 

osallistaa, tunnistaa sekä luoda 
tavoitteita liikunnanedistämistyölle

• Urheiluseuroilla (ja yhdistyksillä) 
on merkittävä rooli liminkalaisten 
liikuttamiselle ja tähän liittyen 
urheiluseuroille on 
suunnitteilla/tulossa oma työpaja
– Millaisia asioita ja teemoja teidän 

mielestä työpajaan olisi hyvä 
sisällyttää?

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltua:
• Teemoissa voisi olla

käytäntöön vaikuttavia 
asioita:
– Resurssien tukeminen 

(avustukset ja rahallinen tuki)
– Matalan kynnyksen tuki

liikunnan aloittamiselle
seuratoiminnassa.

– Liikkumisen elinkaarimalli 
myös seuratoiminnan 
näkökulmasta.

– Seurayhteistyö esim. 
soveltavan liikunnan 
tarjonnassa.

Liikkumisohjelma 2022-

https://liminka-my.sharepoint.com/personal/janne_laamanen_liminka_fi/Documents/Urheiluseurafoorumi/27.1.2022/liikuntapalvelusuunnitelma.pdf
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• Limingan tapahtumakalenteri 
löytyy kunnan internet-sivujen 
etusivulta:

• Kalenteriin voi käydä 
ilmoittamassa tapahtumia (esim. 
ryhmien kokeilukerrat jne.) itse
– https://www.liminka.fi/ilmoita-

tapahtuma-limingassa/
– * tapahtuman tulee olla Limingan 

alueella*

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltua:
• Kalenteri vaikutti ihan 

hyvältä tavalta/lisältä 
tuoda toimintaa esiin.

• Toiveena/kehitysehdo-
tuksena, että kalenteria 
vielä enemmän tyrkylle
etusivulle

Limingan tapahtumakalenterin 
hyödyntäminen

https://www.liminka.fi/ilmoita-tapahtuma-limingassa/
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Mainospaikkojen myynti kunnan 
hallinnoimissa tiloissa ja paikoissa
• Taustaa: Krankka-areenan tarjoamienuusien 

mahdollisuuksien pohjalta asiasta käytiin KH:ssa
30.8.2021 lähetekeskustelu
– Kausimainosmyynti voisi olla lisätulon lähde 

seuratoiminnassa
– Toimintaperiaatteiden sopiminen 

• Mahdollisia kohteita:
– Krankka-areena
– Linnukka-halli
– YU-kenttä
– Liikuntapuiston tekonurmi
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Mainospaikkojen myynti kunnan 
hallinnoimissa tiloissa ja paikoissa
• Onko tällaiselle tarvetta? Ts. 

Onko seuroilla halu tehdä 
tällaista varainhankintaa?

• Linjattavaa ja valmisteltavaa:
– Mainosbanderollien paikkojen 

jako ja niiden arvo
• Miten paikat jaetaan/seura?  

– LED-näytön mainoksen arvo
– Mainosten yhdenmukaisuus 

(suhteessa ympäristöön tai 
tilaan)

– Muita asioita?
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Mainospaikkojen myynti kunnan 
hallinnoimissa tiloissa ja paikoissa 
/ keskusteltua

• Mainospaikkojen myynnin mahdollisuus 
kiinnostaa osaa seuroista,

• Eri mainospaikkojen mahdollisuudet mietityttivät 
ja joihin paikkoihin, kuten yo-kentälle olisi 
tarvetta.

• Keskusteltiin siitä, että toimivin vaihtoehto 
mainospaikkojen myynnille voisi olla kunnan 
toimesta tuotteistettu paketti
– Sovittiin, että lähdetään etenemään tämän 

vaihtoehdon pohjalta. 
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• Avustushaku
– Urheiluseurojen 

yleisavustus 1.4.-
30.4.2022

• Vakiovuorojen haku
– Kesäajan vakiovuorojen 

haku 14.3.-17.4.2022
– Lukuvuoden 22-23 

vakiovuorojen haku 2.-
31.5.2022

• Sponsorointi
• Sponroinnin haku 4.-

24.4.2022

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltua:
• Avustuksissa on hyvä 

ottaa huomioon 
koronan vaikutuksia.
– Urheiluseurojen 

kannattaa kirjata 
toimintakertomuksiin 
toiminnan muutokset, 
jotta ne näkyvät hyvin 
hakuvaiheessa.

Kevään 2022 aikataulut ja 
päivämäärät
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• Tapahtuma- ja pelivaraukset
– Tapahtumavarauksien lisätietojen 

lähettäminen 
• Aikaohjaukset ja muut tarpeet

• Välineistöt ja mahdolliset täydennystarpeet
• Välineistöä tilattu Krankka-areenalle
• Mitä akuutteja pienempiä hankintoja 

tarpeellista tehdä?
• Perheliikuntavuorot

– Suunnitteilla perhevuoroja, jotka olisivat 
avoinna kaikille kuntalaisille

– Millainen kiinnostus urheiluseuroilla?
• Yksilöurheilijoiden omatoimiharjoittelu / 

aamutreenit
– Lautakunta hyväksynyt periaatteet
– Tiedot kunnan sivuilla

• Vuorojen peruminen
– Käyttämättömiä ja perumattomia vuoroja -> 

jatkossa yksi muistutus ja vuoron 
laskuttaminen, mikäli maksuton vuoro

– Perumiskäytäntö kaksi vuorokautta aiemmin -
> korona-aikana tästä voidaan poiketa

Urheiluseurafoorumissa 
keskusteltua:
• Osalla seurojen ryhmistä on 

olemassa check list tapahtumia 
varten.
– Yleiselle lomakkeelle olisi tarve.

• Välineistöissä tarve parille boxille 
Krankka-areenan tiloihin,

• Perheliikuntavuoroille on 
kiinnostusta ja seurojen 
osallistuminen voisi olla 
mahdollista, kun vuorojen 
esittely- tai ohjausvastuut jne. 
olisivat kiertäviä.
– Asiaa sivuten syksyn tapahtuman 

(Axön-tyyppinen) voisi olla kauden 
alussa (elokuun puoliväli).

Liikuntatiloihin liittyvät asiat
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• Mahdollinen harrastus-
/liikuntatapahtuma 
talvilomaviikolle

• Työpaja: Limingan ja 
Utajärven yhteisessä 
hankkeessa kehitetään 
uusia tapoja hyödyntää 
sähköisiä työkaluja kunnan 
ja eri sidosryhmien välisessä 
työssä.
– Kokoontuminen 8.2.2022 klo 

17 Teamsin välityksellä
• HaLi-kerhotoiminnan jatko

– Esim. palloilukerholle tarvetta

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Harrastus-/liikuntatapahtuma herätti 

kiinnostusta.
– Ohjaajia/toimijoita pois tällä viikolla ja 

esim. yhdelle päivällä rastityyppinen
ohjelma paras vaihtoehto.

– Valmistellaan tapahtumaa 
liikuntapalveluiden toimesta ja ollaan 
yhteyksissä seuroihin.

• Työpajan kutsu lähetetään vielä 
erikseen

– Keskusteltiin esim. sähköisen työtilan
tarpeesta kunnan ja seurojen välillä: 
Pääosin tämä nähtiin kiinnostavana 
vaihtoehtona.

• HaLi-kerhotoiminnasta tulossa 
infotilaisuus seuroille.

– Lisätään kiinnostuneita toimijoita 
postituslistalle.

Muut asiat



Kiitos!
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