
 

 

 

1. HLU:n palvelutarjonta, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (HLU) on maakunnallinen, 
lajeista riippumaton liikunnan asiantuntija 
 
HLU:n aluejohtaja Ari Koskinen kertoi heidän toiminnastaan, joka on suunnattu 
kuntien liikuntapalveluille ja seuroilla. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten 
hyvinvointia liikunnan keinoin. HLU tarjoaa (jäsenilleen edullisempaan hintaan) 
palveluita helpottamaan järjestöjen toimintaa, mm. taloushallintopalveluita, 
toimistoteknisiä palveluita, verkkosivu-opastusta, palveluita henkilöstö-ja 
sopimusasioita jne. 
 
Lisäksi HLU järjestää erilaisia koulutuksia seuratoimijoille, ohjaajille ja valmentajille. 
 
Tampereelle seuraava järjestettävä koulutus järjestöille on Urheiluseuran viestintä- 
koulutus, joka järjestetään 23.10.2018. 
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=4D79E3
8028EBDFA8C22582A2003A1154 
 

 
2. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Kimmo Sulonen avasi kokouksen HLU:n esityksen 

jälkeen. 
 

3. Edellisen kokouksen asiat, päihteettömyys, yhteistyö seurojen kesken: 
 
- sisäliikuntasaleihin on viety ”Nuuskan käyttö kielletty”-julisteita, ulkokentille ne 
asennetaan pikapuoliin 
 
Tupakkalaki velvoittaa tilojen haltijoita  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549#L10P80 
- katsokaa §74 ja §80-  kaupunki on velvoitettu kieltämään tupakoinnin päiväkotien ja 
koulujen sisä-ja ulkotiloissa. 
 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=4D79E38028EBDFA8C22582A2003A1154
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=4D79E38028EBDFA8C22582A2003A1154
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549#L10P80


 

 

Seurat ovat käyttäneet hyödyksi toisten seurojen osaamista esim. järjestysmiehiä 
lainattu toisen seuran tapahtumiin. Olisi hyvä tietää seuroista kortillisten 
järjestysmiesten määrät. Voisivatko seurat koota tällaisen tiedon ja kuka on seuroissa 
yhteyshenkilö, johon voi ottaa yhteyttä? 
 
 

4. Keskustelua kaupungin tilavuokrista 
 

 todettiin, että seurojen olosuhteet eivät ole tasavertaiset eivätkä varmaan 
koskaan tule olemaankaan, eri lajit vaativat niin erilaisia olosuhteita ja välineitä 

 seurojen yhteinen näkemys oli, että vuokrattavien tilojen tulee olla maksullisia 
ja että tilavuokrat saisivat jopa vähän nousta ainakin edullisimmissa, pienissä 
liikuntasaleissa, minimihintaa 5 eur/h ehdotettiin, Harjuniityn liikuntahallia 
pidettiin edelleen kalliina 

 kesätaksaa ehdotettiin Harjuniityn liikuntahalliin 
 liikuntahalliin toivottiin isoon saliin väliverhoa keskelle, jolloin salin voisi jakaa 

kahtia, nythän salin voin jakaa 1/3 tai 2/3 
 todettiin myös, että tilavuokrat eivät ole isoin kustannus seuroissa vaan 

ohjaajien koulutukset palkat, erilaiset ja eripituiset juniorien turnaukset ovat 
merkittäviä kulueriä seuroissa 

 avattiin summia, paljonko seurat maksavat kaupungille( = liikuntapalveluille 
)tilavuokrina ja paljonko seurat saavat kaupungilta toiminta- avustuksia. 
Liikuntapalvelut maksaa vuokraa tilapalveluille sisäliikuntatiloista ja 
infrapuolelle ulkoliikuntakentistä 

 isoin avustus seuroille kaupungilta tulee juurikin tilavuokrissa 
 

 
5. Liikunnan toiminta-avustuksen pisteytystaulukko 

 
 verrattiin pienryhmissä toiminta-avustuksen vanhaa pistetaulukkoa ja 

mahdollista uutta pistetaulukkoa 
 keskustelua käytiin valmentajien koulutuksista, eri lajiliitoilla on eri 

tuntimittaisia koulutuksia. Sovittiin, että pitäydytään kuitenkin 1.-, 2.- ja 3.-
tason kriteereissä koskien valmentajakoulutuksia 

 se paljonko seurat oikeasti liikuttavat kuntalaisia puhututti ja talkoolaisten 
nimeämisen mahdollinen poisjäänti puhututti, miten se korvataan? 

 tapahtumiin laskettaisiin yleishyödyllisen palvelun tuottaminen, esim. puffetit 
 yleisesti uutta pisteytystaulukkoa pidettiin vielä läpinäkyvämpänä kuin vanhaa 

ja siitä löydettiin positiivisia asioita 
 toiminta-avustukseen toivottiin myös kerättävän vain niitä liitteitä seuroilta, 

jotka ovat merkityksellisiä myös kaupungin kannalta 
 

6. Taloustilanne Nokian kaupungilla 
 

 liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie kertoi liikuntapalveluiden ( uimahalli ja 
sisäliikuntatilat) osalta kaupungin taloustilanteesta ja liikuntapaikkapäällikkö 
Mika Lehtinen ulkokenttien ja ulkoilualueiden osalta. Taloustilanteen ei 



 

 

ainakaan odoteta paranevan ensi vuodelle, kaupungilla on paljon korjattavia ja 
kunnostettavia kiinteistöjä. 
 

 
 
 

7. Muut mahdolliset asiat 
Kuulimme liikuntapaikkapäällikkö Mika Lehtiseltä joistakin toimenpiteistä, 
joita on mm. tehty ulkoilualueiden parantamiseksi: 
 

 Ulkoilureitti välillä Siuro-Linnavuori; reitille on tuotu mursketta ja se on lanattu 
 Kisapuistosta tehdään ulkoilupuisto, jossa juoksureitti kiertää lasten 

monitoimikenttää ja puistoon asenneteen ulkokuntoilulaitteita 
 Menkalan hiekkakentän pohjaa valmistellaan juuri tällä hetkellä tekonurmea 

varten. Iso ”vesiallas” on eliminoitu. Tekonurmen päälle laitetaan kaukalo 
lokakuun alussa ja lisäksi kaukaloon asennetaan koripallotelineet 

 Hauroisten ulkoilualueelle on viety mursketta 
 Kehäkuntoradalle on viety mursketta 
 Vahalahden koulun pihaa on uusittu, sinne on tehty uusi hiekkakenttä 

maaleineen ja talveksi asennettu kaukalo 
 Mottimutka on lanattu 
 Keskusurheilukenttä lanataan seuraavaksi 

 
 

 
8. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja Seppo Järvinen päätti kokouksen klo 19:23. 


