
SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJEN JAKOPERIAATTEET: 
Käsitelty järjestöpalaverissa 12.5.2022 
 

 
Yleistä 
 
Loimaan kaupungin hallinnassa oleviin sisäliikuntatiloihin voi anoa vakiovuoroja ja tilapäisiä käyttövuoroja. 
Vakiovuorot ovat yleensä koko toimintakauden kestäviä harjoitusvuoroja. Tilapäisillä käyttövuoroilla 
tarkoitetaan esim. yksittäisiä tapahtumia ja otteluja, jotka eivät ole säännöllistä toimintaa. 
Vakiovuorot ja yksittäisten tilaisuuksien käyttövuorot haetaan lomakkeella. Vuorot myönnetään 
hakemusten perusteella ja niistä peritään voimassa olevien taksojen mukainen korvaus. Ottelut ja 
turnaukset ilmoitetaan liikuntapalveluille sähköpostilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  
Kaupungin oman liikuntakäytön lisäksi vuoroja voivat anoa liikuntajärjestöt ja muut yhdistykset, yritykset, 
sekä yksityiset henkilöt kilpa- ja harrastustoimintaansa tai erilaisiin tapahtumiin. 
Kaikille paikallisille hakijoille pyritään löytämään harjoitusvuoro jostakin kaupungin liikuntatilasta. 
  
Vuorojen haun yleiset periaatteet: 
 

1. Vakiovuorojen hakuaika määritellään vuosittain liikuntapalvelujen toimesta ja määräaikana anotut 
vuorot ovat etusijalla. Hakuaika toukokuussa! Lajiliittojen kahden ylimmän tason yleisen sarjan 
joukkueiden sekä kaupungin sisäisten käyttäjien vuorot sijoitetaan tiloihin ennen yleisten vuorojen 
hakuaikaa. 

2. Haku tapahtuu vakiovuorojen tai yksittäisten käyttövuorojen lomakkeilla. 
3. Vuoroja haettaessa hakijan tulee hakemuksessaan antaa liikuntapalveluille kaikki pyydetyt tiedot, 

joita ovat: yhdistyksen/anojan nimi, harjoitusryhmän nimi, laji, ikäluokka, ryhmän koko, 
sarjajoukkueilla taso (mikäli tiedossa), sekä yli 19-vuotiaiden osalta, onko kyseessä lajiliiton 
organisoima kilpaurheilutoiminta. 

4. Anottavan tilan koko tulee suhteuttaa harjoitusryhmän kokoon/lajin tarpeisiin. 
5. Vapaaksi jääneitä vuoroja voi hakea koko kauden ajan. Varatut vuorot näkyvät liikuntapalvelujen 

nettisivujen kautta sähköisessä tilanvarausohjelmassa. 
6. Vuorojen hinnat ja laskutusperiaatteet ovat liikuntapalvelujen voimassa olevan hinnaston mukaiset. 

Varaus tulee perua 3 vuorokautta ennen, ellei sitä käytetä. 
7. Myönnettyä vakiovuoroa ei saa antaa eteenpäin toiselle seuralle tai käyttäjäryhmälle. Mikäli seurat 

haluavat keskenään vaihtaa vuoron kertaluontoisesti, voi yksittäisen vuoron vaihtaa, mikäli 
molemmat vaihtuvat vuorot ovat maksuttomia tai maksullisia. Vakiovuorojen vaihtamisesta tulee 
aina sopia liikuntapalveluiden kanssa. 

 
Liikuntatilojen vuorojen jaon yleiset periaatteet 
 

1. Vuoroja jaettaessa tilojen liikuntakäyttö on etusijalla muuhun käyttöön nähden.  
2. Lasten ja nuorten (peruskouluikäiset) vuorot pyritään sijoittamaan alkuiltaan ja päättymään 

viimeistään klo 20,30 mennessä. 
3. Lajiharjoitukset menevät pääsääntöisesti oheisharjoitteluvuorojen edelle. 
4. Kilpalajeille pyritään myöntämään esisijaisesti vuoroja tiloihin, jotka vastaavat niiden 

kilpailuolosuhteita. Harrastajaryhmille ja muille käyttäjille pyritään myöntämään vuoroja tiloista, 
jotka sopivat ryhmän tarpeisiin. 

5. Vakiovuoron kesto on tilasta, lajista ja tasosta riippuen 45 min – 2 t (yleisimmin 1 t 15min), jolloin 
mahdollisimman moni hakija saa vuoron.  

6. Liikuntapalveluilla on oikeus muuttaa vuoroja hyväksyttäessä anottuja aikoja ja tiloja. 
Liikuntapalveluilla on oikeus puuttua vajaakäytöllä oleviin/käyttämättömiin vuoroihin vuorojakoa 
muuttamalla tai perumalla myönnetty vuoro. 



7. Liikuntapalveluilla on oikeus perua vakiovuoro, mikäli käyttäjä on toiminut vastoin sääntöjä tai 
käyttäjällä on suorittamattomia velvoitteita Loimaan kaupungille. 

8. Erilaiset tapahtumat (esim. messut, konsertit) menevät harjoitusvuorojen edelle. Tapahtumasta on 
ilmoitettava mahdollisimman aikaisin kuitenkin viimeistään 4 viikkoa ennen tapahtumaa. 

9. Koulujen liikuntatunnit ja tapahtumat menevät koulujen käytössä olevissa tiloissa harjoitusvuorojen 
edelle. 

10. Ottelut/turnaukset menevät pääsääntöisesti harjoitusvuorojen edelle ja ne on varattava 
mahdollisimman ajoissa. Ottelut tulee pyrkiä järjestämään ensisijaisesti omien harjoitusvuorojen 
ajankohtana tai muulloin kuin myiden yhdistysten harjoitusvuorojen aikana. 

 
 
Vuorojen myöntämisjärjestys eri käyttäjille 
 

1. Kaupungin ohjattu liikunta kuntalaisille (seuratoiminta huomioiden). 
2. Kahden ylimmän sarjatason joukkueet yleisessä sarjassa, ylin sarja etusijalla 
3. Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämä alle 19-vuotiaiden ohjattu liikunta sekä aikuisten 

kilpaurheilutoiminta (lajiliittojen organisoima) 
- yhdistykset, jotka järjestävät lasten/nuorten ohjattu liikuntaa, ovat etusijalla vuorojen jaossa 
- yleisenä periaatteena ryhmällä voi olla enintään kolme lajiharjoitusvuoroa /viikko yli 12-

vuotiaille, tätä nuoremmille enintään 2 lajiharjoitusvuoroa/ryhmä/viikko. Mikäli tilat riittävät, 
vuoroja voidaan jakaa enemmän. 

4. Urheiluseurojen ja yhdistysten järjestämänä yli 19-vuotiaiden harrasteliikunta sekä yritysten, 
yksityisten ja muiden käyttäjien liikuntatoiminta 

5. Lasten ja nuorten vuorot, muu kuin liikuntatoiminta 
6. Aikuisten vuorot, muu kuin liikuntatoiminta 

 


