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• Aloituskahvit klo 17.30
• Edellisen urheiluseurafoorumin muistio / käsitellyt asiat

– Osallisuustyöryhmän osuus
– Seurafoorumin osuus

• Talviriehan / perheliikuntatapahtuman järjestäminen Rantakylässä 
22.2.2020 n. klo 18.15

• Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen kehittäminen / ohjelmatyöryhmä n. 
klo 18.30

• Toiminta-avustusten haku 2020 ja kausivuorovaraukset 2020-2021 n. klo 
18.45 

– Kausivuorovaraukset ja alustava ehdotus muutoksille ja päivityksille -> muutokset 
keväällä 2020 sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle päätettäväksi

• Liikuntahallihanke n. klo 19.00
• Muut esille tulleet asiat

– Muistutus Liikunnan polku –hankkeesta
– Koululiikuntaliiton väliset kilpailut

• Seuraava kokoontuminen
• Foorumin päätös n. klo 19.30

Illan sisältö
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Talvirieha / Rantakylän alueen 
ohjelmatyöryhmä

• Talviriehan / perheliikuntatapahtuman 
järjestäminen Rantakylässä 22.2.2020

– Rantalakeus Cup klo 14.00
– Hiihtojaosto järjestää omaa ohjelmaa ennen 

tätä
– Lisäohjelmalle tilaa, miten muut seurat ja 

jaostot?
• Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen 

kehittäminen / ohjelmatyöryhmä
– KH 09.12.2019 §:

• Ohjelmatyöryhmän tehtävänä on valmistella 
Rantakylän virkistys- ja liikunta-alueen 
kehittämissuunnitelma, joka tuodaan 
kunnanvaltuuston päätettäväksi. 
Suunnitelmassa tulee huomioida myös 
matkailua tukevat toimenpiteet.

• Ohjelmatyöryhmä laatii ensimmäisessä 
kokouksessa oman toimintasuunnitelmansa ja 
päättää työskentelytavastaan. Alustavasti on 
keskusteltu, että työskentely toteutetaan 
yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa siten, 
että työryhmän kokoukset ovat avoimia sekä 
kyläläisille, urheiluseuroille että kaikille muille 
kiinnostuneille.

• Rantakylän alueen kaavoittamista ja asumista 
koskevat linjaukset valmistellaan 
kaavoitusperiaatteet ja maapolitiikka-
ohjelmatyöryhmässä.

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua: 
• Rantakylän tapahtumaan toivotaan 

osallistujia muista seuroista
– Esittelemään omaa toimintaa

• Toiveena olisi, että vuosittain tapahtumalle 
saataisiin kiertävä vastuuvetäjä jaostoista ja 
seuroista
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• Toiminta-avustusten haku 2020 ja 
kausivuorovaraukset 2020-2021
– Toiminta-avustusten päivitystarpeet? 
– Kausivuorovaraukset ja alustava ehdotus 

muutoksille ja päivityksille -> muutokset 2020 
sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle 
päätettäväksi ennen seuraavaa hakua

Seurojen toiminta-avustus
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Taustaa / seuratoiminta-avustus

• Urheiluseurojen 
yleisavustus

• Seuratoiminta-
avustukseen on ollut 
vuodesta 2016 asti 
varattuna 15 000 € 
vuosittain
– Avustusten jakautuminen 

seuroille on ollut 8500 € ja 
150 € välillä

– Avustuksessa on korostettu 
lasten ja nuorten liikkumisen 
tukemista sekä toiminnan 
viikoittaista tiheyttä

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Yleisavustuksen summa on valtakunnallisesti 

pieni ja toiveissa on, että sitä voitaisiin kasvattaa 
tulevaisuudessa

• Seuratoiminnan yleisavustuksen rinnalle olisi 
hyvä tuoda esim. koulutusavustus, jolla 
saataisiin ohjaajien / valmentajien osaamista 
kehitettyä, riippumatta seuran taloudellisista 
resursseista.

– Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää 
esim. valmentaja taso 1 -koulutus 
Limingassa yhdessä seurojen kesken
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• Avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. 
Lukuarvot perustuvat lasten, nuorten ja aikuisten 
liikuntatoiminnan määrään.  Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa 
järjestetyn liikuntatoiminnan määrää kuvaava lomake. Ikäryhmän 
lukuarvo lasketaan kertomalla keskenään 
– kuukausien määrä, jolloin ikäryhmälle on järjestetty säännöllistä 

liikuntaa 
– keskimääräinen osallistujien määrä 
– painokerroin, joka perustuu viikoittaisten toimintakertojen määrään 

Seuratoiminta-avustuksen 
jakoperusteet nyt

Ikäryhmä Toimintakertojen 
lukumäärä/vko

Painokerroin

Lapset (13 v) ja nuoremmat 1-2 2,5
3 tai enemmän 3

Nuoret (13-19) 1-2 2,5
3-4 3

5 tai enemmän 4
Aikuiset 1-2 1

3 tai enemmän 1,5

30.1.20206



Mitä jakoperusteissa tulisi ottaa lisäksi 
huomioon:

• Yhdenvertaisuus

• Laadullisen toiminnan huomioiminen 
– Tähtiseura-laatutunnus -> valtakunnallinen 

laatuohjelma

• Muita asioita?

Seuratoiminta-avustuksen 
jakoperusteet
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• Avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. 
Lukuarvot perustuvat lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatoiminnan 
määrään. Ikäryhmän lukuarvo lasketaan kertomalla keskenään 

– kuukausien määrä, jolloin ikäryhmälle on järjestetty säännöllistä ohjattua 
toimintaa

– keskimääräinen osallistujien määrä (harjoituspäiväkirjoista)
– painokerroin, joka perustuu viikoittaisten toimintakertojen määrään
– laatukerroin, joka perustuu Tähtiseura-laatuohjelmaan

Seuratoiminta-avustuksen 
jakoperusteet 2020?

Ikäryhmä Toimintakerto-
jen lukumää-

rä/vko

Painokerroin Laatukerroin

Lapset (13 v) ja 
nuoremmat

1-2 2,5 1 tai 1,5

3 tai enemmän 3 1 tai 1,5
Nuoret (13-19) 1-2 2,5 1 tai 1,5

3-4 3 1 tai 1,5
5 tai enemmän 4 1 tai 1,5

Aikuiset 1-2 1 1 tai 1,5
3 tai enemmän 1,5 1 tai 1,5

Soveltavan 
liikunnan 
ryhmät / 
paraurheilijat

1 tai enemmän 4 1 tai 1,5

• Esimerkki pisteytyksen laskennasta
• Seuratoiminta-avustuksen haku ajankohta maaliskuun loppupuolella 

‒ sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätös päivityksistä ennen hakua
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Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Saako urheiluseura luovuttaa 

harjoituspäiväkirjan tietoja kunnalle, mikäli 
kunta haluaa tarkistaa tietoja -> tämä asia 
tulee ottaa huomioon seurojen 
tietosuojasuostumuksessa

‒ Yleisesti esim. Oulussa urheiluseuroja 
velvoitetaan säilyttämään 
harjoituspäiväkirjatiedot kahden 
vuoden ajan

‒ Harjoituspäiväkirjoja ei tarvitse 
automaattisesti luovuttaa kunnalle, 
vain jos ne halutaan tarkistaa

• Taulukon ikäryhmiä voisi tarkentaa -> lapset 
ja nuoret (13v. ja alle), nuoret 14-18v.

• Lisäksi soveltavan liikunnan ryhmille 
toivotaan selkeämpää määrittelyä tässä 
yhteydessä

• Laadullisen toiminnan huomioimista 
pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä asiana

‒ Keskusteltiin laadulliseen toimintaan 
liittyvästä toimintakäsikirjasta ja 
siihen kirjattavista asioista -> mm. 
aikuisten ohjaajien 
rikosrekisteriotteen kysyminen 
kannattaa huomioida 
seuratoiminnassa yleisesti ja tähän 
on syytä tehdä ohjeistus seuroissa



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
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
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Ehdotus jakoperiaatteista
TARKENTAVAT TEKIJÄT VUOROJAOISSA (ehdotus)
• lajikohtaisuuden vaatimat tilatarpeet
• toiminnan laajuus ja käytössä olleiden 

vuorojen käyttöaste edellisen vuoden 
perusteella (harjoituspäiväkirja)

• vuoron käyttäjien ikä (esim. lapsiryhmien ikä)
• uuden lajin toiminnan aloitus
• toiminnan tavoitteellisuus ja 

suunnitelmallisuus (mm. seuratoiminnan 
ulkopuolelle jäävien harrasteryhmien 
järjestäytyneisyys, aikuisten toiminnan 
tavoitteellisuus) 

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

• alueellinen saavutettavuus
• 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

12

Seurafoorumissa 16.10.2019 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
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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.-14.8.) haku 18.3.-1.4.
2. Lukuvuosi (15.8.-31.5.) haku 1.5.-31.5.

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

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Lukuvuoden vakiovuorojen 

aloitusaikaan toivottiin aikaisempaa 
aloitusta kuin 1.9. -> nyt ehdotuksessa 
15.8. tai koulujen aloitusaika

• Kesäajan haku leiritoiminnalle ja 
lyhyempiaikaisille varauksille pitäisi 
olla aiemmin (tammikuun loppu –
helmikuu)

30.1.2020
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Seurafoorumissa 16.10.2019 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



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

• Käyttöön aikaisintaan lukuvuodelle 2020-2021

TAVOITE
• Vuorojen käyttäminen tehostuu

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Käyttämättä jääneitä ja perumattomia 

vuoroja on edelleen -> tämä ei ole 
hyväksyttävää toimintaa ja tähän 
tullaan puuttumaan tehokkaammin

• Yleinen mielipide oli, että ilmaiset 
käyttämättä jääneet ja perumattomat 
vuorot pitää laskuttaa -> valmistellaan 
muutosta
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Seurafoorumissa 16.10.2019 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



Liikuntahallihanke



Liikuntahallihanke

• Tällä hetkellä kilpailutuksessa, 
määräraha 5 milj. €
– Tarjousten avaus helmikuussa
– Rakentaminen alkaa kesällä 

2020, valmistuminen arviolta 
syksyllä 2021

• Tilaohjelmassa n. 2400 m2

– Täysimittainen salibandylle 
(turvarajat)

– N. 400 m2 kamppailulajeille 
(12mx12m molski + 12mx12m  
tatami + n. 50 m2

oheisharjoittelutila)
– Juoksusuora / yleisurheilun 

suorituspaikka
– Monitoimitila

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Hanke kuulostaa hyvältä ja toiveissa on, että 

urheiluseuroja kuullaan vielä suorituspaikkojen 
jne. ratkaisuissa -> hankeen edetessä 
urheiluseurojen lajituntemusta on tarkoitus 
vielä hyödyntää
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Muut asiat

• Liikunnan polku –hankkeen 
ensimmäisen haun deadline 31.1.
– Tavoite saada hakemukset 

käsiteltyä 7.2. mennessä
– Kesken kauden tulleet hakemukset 

käsitellään myös, mutta toiveena 
saada haut kahdesti vuodessa

– Seuraava haku 27.7.-21.8.2020
• Yhtenäinen linjaus 

Koululiikuntaliiton alaisiin 
kilpailuihin 
– Viedään asia rehtorityöryhmään

• Kuntatiedotteisiin 
urheiluseurojen yhteinen 
tapahtumakalenteri
– Materiaalien jättöpäivät 4.5., 3.8. 

ja 2.11.

Urheiluseurafoorumissa keskusteltua:
• Kuntatiedotteisiin toivotaan urheiluseuroilta 

tietoja, jotta voitaisiin tehdä yhteinen 
tapahtuma- ja kurssikalenteri, josta näkyisi 
tarjonta laajemmin

• Seuraava urheiluseurafoorumi toukokuussa
– Asialistalle syksyn yhteinen tapahtuma

30.1.202019



30.1.202020

Kiitos!
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