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VUOROJAKOPERIAATTEET JA VUOROJEN KÄYTTÖEHDOT

Liikuntatilojen vakivuorojen hakuajat ja käsittelyajat
• Kesän sisä- ja ulkoliikuntavuorot 15.–31.1.

• Alustava vuorojako, seurojen käyttövuorovastaavien palaveri helmikuun toisella viikolla
• Kesän vuoroista tehdään viranhaltijapäätös 28.2. mennessä, lainvoimaiset maaliskuun

puoleenväliin mennessä
• Seuraavan lukuvuoden (syys- ja kevät) liikuntasalivuorot 13.–30.4.

• Alustava vuorojako, seurojen käyttövuorovastaavien palaveri toukokuun toisella viikolla
• Viranhaltijapäätös käyttövuoroista 31.5. mennessä, lainvoimaiset kesäkuun

puoleenväliin mennessä
• Yksityisten ja muiden vuorohaku 1.8. alkaen.

• Vapaita vuoroja voi varata pitkin vuotta.

• Vuoronjakoperiaatteet koskevat kunnan yhteisöpalveluiden hallinnoimia tiloja sekä vuoroja
liikunta- ja nuorisopalveluiden osalta.

• Liikuntatilojen ja suorituspaikkojen sekä koulujen liikuntasalien vuorojen jaossa noudatetaan
seuraavaa jakojärjestystä:

• Kunnan omat toimintavuorot
a) liikuntapalvelut, lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät
b) päiväkodit ja koulut
c) Pirkan opisto
d) kunnan muut yksiköt

• Rekisteröityneet lempääläläiset tai lempääläläisille toimintaa järjestävät urheiluseurat,
yhdistykset ja yhteisöt

a) liikunta- ja urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harjoitusvuorot
sekä kilpailutoiminta (SM tasoinen liiga, 1-sarja, 2-sarja)

b) muu kilpailutoiminta
c) terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan lisäämiseksi ja liikkumattomuuden

vähentämiseksi toteutettava toiminta
d) muu toiminta

• Muut tahot, kuten lempääläläiset yritykset, rekisteröimättömät ryhmät ja yksityiset
henkilöt

• Ulkopaikkakuntalaiset

Vuoronjakoon vaikuttavat tekijät
• Vuorojen jaossa huomioidaan liikunnan ja urheilun yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoperiaatteita.
• Toiminnan luonne ja laajuus sekä laatu ja taso (esim. juniori- ja kilpailutoiminta, harrastajien

määrä).
• Liikuntalajien ja kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimukset liikuntapaikan suhteen, kuten lajin

vaatimat olosuhteet ja erityistarpeet (kentän tai salin koko, varustus, korkeus jne). Samat lajit
pyritään keskittämään peräkkäisille vuoroille.

• Vuoroja myönnetään pääsääntöisesti arkisin klo 16 jälkeen sekä viikonloppuisin.
• Seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen tulee kohdistaa vuorot siten, että lasten ja nuorten (alle 18 v)

harjoitusvuorot sijoitetaan ensisijaisesti ennen klo 21 päättyville vuoroille.
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• Vuorojen jakoon vaikuttavat mm. lajiliittojen otteluohjelmat ja eri lajien tapahtumat (esim. kilpailut
ja näytökset). Pääsääntöisesti peli- tai kilpailutapahtuma menee harjoitusten edelle (tarkastellaan
tapauskohtaisesti).

• Kilpailujoukkueiden sarjatasolla on merkitystä lähinnä suurten salien ja kenttien jaossa.
• Vuorot ovat maksimissaan 1,5 tunnin harjoitusaikoja, jotta mahdollisimman monelle ryhmälle

saadaan vuoroja. Poikkeuksia voidaan tehdä lajin erityiset vaatimukset huomioiden.

Hakuajan jälkeen vapaaksi jäävien ja vapautuvien vuorojen myöntäminen ja peruminen
• Yksittäiset vuorohakemukset pyritään käsittelemään kolmen arkipäivän sisällä.
• Varausvahvistus toimitetaan sähköpostilla.

Vuorojen peruminen
• Käyttäjän on peruttava vuoro vähintään viikko (7 päivää) ennen vuoroa liikuntapalveluihin,

liikunta(at)lempaala.fi. Peruuttamattomasta vuorosta peritään normaali vuoromaksu.
• Lempäälän kunta voi perua vuoron perustellusta syystä tilapäisesti. Jos mahdollista, peruutuksista

ilmoitetaan viikkoa ennen kyseistä vuoroa. Kunta ei tässä tapauksessa ensisijaisesti tarjoa tilalle
uutta vuoroa.

• Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa koulujen oman käytön, otteluiden tai turnausten ja
tapahtumien vuoksi.

• Vuorot voidaan perua myös käyttäjän epäasiallisen toiminnan vuoksi.

Muuta huomioitavaa vuorojen jaossa
• Sisäliikuntavuorojen toimintakaudet: Kevätkausi 1.1.–31.5., kesäkausi 1.6.–31.7., syyskausi 1.8.–

31.12. (kuitenkin huomioiden kalenteriviikon alkamispäivä).
• Ulkoliikuntakausi määräytyy sään ja olosuhteiden mukaan.

• Kansalliset ja alueelliset turnaukset ja kilpailut
• Turnauksista ja kilpailuista on ilmoitettava hyvissä ajoin liikuntapalveluihin.
• Suurtapahtumien ja merkittävien, tavallista laajempien kilpailujen tai muusta syystä

poikkeuksellisten tapahtumien maksut ratkaisee liikunta-asioista vastaava viranhaltija
tapauskohtaisesti

• Periaate: Lempäälässä järjestettäviin loppukilpailun arvoisiin SM-kilpailuihin
(turnauksen/kilpailun päätteeksi jaetaan tapahtuman yhteydessä ratkaistut SM-mitalit),
liikuntapalveluiden hallinnassa olevat liikuntatilat ja
alueet myönnetään maksutta.  Karsintaturnauksissa tai osakilpailuissa noudatetaan
hinnastoa, jollei muuta erityistä syytä ilmene.

• Pelit, turnaukset ja kilpailut
• Pelien ja turnausten varaukset tulee tehdä vähintään 2 viikkoa (10 arkipäivää) ennen

tapahtumaa.
• Yksittäisiä vuoroja voi varata aikaisintaan 2 viikkoa (10 arkipäivää) ennen toivottua vuoroa.
• Ulkopaikkakuntalaisten varukset käsitellään aikaisintaan 1 viikko (5 arkipäivää) ennen

toivottua vuoroa.
• Pelit ja turnaukset pyritään keskittämään viikonlopuille perjantai - sunnuntai tai viikolla

seuran omalle harjoitusvuorolle.
• Maajoukkue ym. kansalliset harjoitukset, pelit, turnaukset ja kilpailut käsitellään

tapauskohtaisesti.
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Tilojen varaamiseen liittyviä yleissääntöjä
• Jokaista vuoroa varten on saatavilla yksi avain, joka on voimassa salivuorojaossa myönnetyn

ajan.  Avainpantti on 20 euroa.
• Liikuntatiloja voi varata vain täysi-ikäinen henkilö, hän vastaa tilojen käytöstä käyttövuoron ajan.

Käyttövuorojen vastuuhenkilö huolehtii, että vuoron aikana säilyy hyvä järjestys eikä tiloja käytetä
muuhun käyttöön kuin mihin se on vuokrattu.

• Maksuihin sisältyy liikuntatoiminnan arvonlisävero 10 %.
• Mikäli tiloja käytetään muuhun kuin liikuntatoimintaan, arvonlisävero on 24 %.
• Liikuntasalivuorojen taksat koskevat tunnin salivuoroa.
• Vakiovuorot laskutetaan kauden päätyttyä.
• Tilan ylimääräinen siivous 50 euroa /h, koskee kaikkia yhteisöpalveluiden hallinnoimia tiloja.


