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15§ LIIKUNTAVUOROJEN HAETTAVIKSI JULISTAMINEN 

 

Valmistelija ja esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh.050 543 9522  

 

 

Lapinjärven kunnan liikuntatilojen vuorojen jakoperusteet on hyväksytty 

(10.12.2018 § 118) sivistyslautakunnassa käyttöön otettaviksi 1.1.2019 al-

kaen. Liikuntatilojen vuorojen jakokäytänteet koskevat Lapinjärven kunnan 

hallinnoimia liikuntatiloja: Kirkonkylän koulun liikuntasalia ja Porlammin 

liikuntahallia. 

 

Tiloista voi hakea vakio- ja yksittäisvuoroja. Harjoitusvuoron kestoaika voi 

vaihdella tilan mukaan. Vakiovuoroja voi hakea ympäri vuoden, mutta maa-

liskuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään järjestyksessä 

ensimmäisenä.  

 

Käyttövuorojen hakuaikataulu 

 

Liikuntavuorot myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Toimin-

takausi alkaa 1.8.2022 ja päättyy ja päättyy 31.7.2023. Vakiovuorot seuraa-

valle toimintavuodelle julistetaan haettaviksi helmikuussa. Hakuaika kestää 

maaliskuun loppuun asti. Päätökset vakiovuoroista tehdään huhtikuussa. 

Ennen päätöksentekoa pidetään hakijoiden kesken tarvittaessa neuvottelu, 

jossa valmistellaan käyttövuoropäätökset. 

 

Liikuntatilojen jaossa pyritään ottamaan huomioon tilojen soveltuvuus eri 

liikuntamuodoille. Määrittäviä tekijöitä ovat mm. liikuntatilan varustetaso 

ja koko. Erityisesti vuorojen jakoon vaikuttavat mm. harjoittelu- ja kilpailu-

olosuhteille asetetut kriteerit. Hakijan tulee erikseen perustella se, miksi ky-

seinen tila soveltuu käyttötarkoituksen puolesta haettuun harjoitteluun. 

 

Liikuntavuorojen hakeminen 

 

Hakijan tulee erikseen perustella se, miksi toimintaa on järjestettävä nimen-

omaisessa tilassa, esimerkiksi salin sijainti huomioiden. Hakijan tekee yk-

kösehdotuksen haettavasta käyttövuorosta sekä tälle varavuorosta, mikäli 

ykkösehdotus ei toteudu. 

 

Tilojen käyttövuoroja voi hakea kello 8.00–22.00 väliselle ajalle. Kouluilla 

on ensisijainen käyttöoikeus liikuntatiloihin koulujen työaikoina kello 8.00–

15.00. 

 

Vakiovuorot jaetaan seuraavassa järjestyksessä eri hakijoille: 

1. Koulut ja päiväkodit 

2. Liikuntaseurat ja opistot 

3. Yhdistykset ja yritysten virkistystoiminta 

4. Kaupalliset toimijat (maksullista toimintaa harjoittavat toimijat) 

5. Yksittäiset kuntalaiset 

6. Muut yksityishenkilöt 
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EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää  

- julistaa haettaviksi vakiovuorot seuraavalle toimintakau-

delle siten, että hakuaika päättyy 31.3.2022, 

- että sivistystoimenjohtaja kutsuu tarvittaessa ennen pää-

töksentekoa koolle neuvottelun, jossa valmistellaan käyt-

tövuoropäätökset ja 

- että päätökset liikuntatiloista tekee hallintosäännössä mää-

rätty viranhaltija ennen huhtikuun loppua. 

 

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

 

 

 

 

 

Otteen oikeaksi todistaa 

 

 

 

Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 

2.2.2022 
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