
Seurafoorumi hyvinkääläisille 
nuoriso- ja urheiluseuroille

• Tilaisuuden avaus
– Mecki Kåhre
– Talouskatsaus

• Liikuntapaikkarakentaminen
– Lautakunnan ehdotus
– Sitovat tavoitteet
– Reijo Laiho / Kari Vierimaa

• Sähköinen viestintä
– Outi Raatikainen

• Koulutusta entistä laadukkaampaan urheiluseuratoimintaan
– Harri Salomäki
– tietoa kymppiympyrään
– olisiko tässä seuraavaan seurafoorumiin aihe? Muut toiveet?

• Lasten ja nuorten harrastetapahtuma 8.12. klo 16–20 Wanhalla Areenalla
– Kati Sarva

• Asuntomessujen ajalle heinäkuun ½ väli – elokuun ½ väli 2013 tapahtumapyyntö
– Mecki Kåhre

• Muut asiat
– Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen ti 17.1. klo 18 Kaupungintalon aulassa
– Puurtajan malja, taideapurahat sama aika ja paikka (esitykset 11.11. mennessä)
– Kysymyksiä



YHTEENVETO

Rakennukset K.arvio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Uudisrakentaminen

Kankurin liikuntapuiston huoltorakennus -2 120 -1 000 -1 120

tulot 500 236 264

Martin kentän huoltorakennus

Hakalan kentän huoltorakennus

Peruskorjaus

Sveitsin uimalan peruskorjaus
toteutu
ssuunn

ittelu

rakent
amine

n

rakent
amine

n

Urheilupuiston huoltorak. peruskorj.

Sveitsin kentän huoltorak. peruskorj.

toteutu
ssuunn

ittelu

rakent
amine

n

Liikuntakiinteistöjen peruskorjaus -50 50 50 -100 -100 -100

Jääliikuntakeskus, kilpahallin peruskorj.
toteutu
ssuunn

ittelu

rakent
amine

n

Urheilupuiston pesäpallokentän katsomon 
perusparannus -200 -500

Sveitsin hiihtokesk. peruskorj. ja kehitt.



Kiinteät rakenteet ja laitteet 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Liikunta- ja ulkoilualueet:

Luontoliikuntapaikat -50 -50 -50

Lähiliikuntapaikat -100 -200 -200 -200 -200

Kankurin liikuntapuiston tekojäärata -300

Kenttien perusparantaminen -50 -50 -50

Martin urheilupuiston kentän pinnoitus -250

Ulkoilureitit, pohja ja valaistus -50 -100 -100 -100 -100 -100

Urheilupuiston yu-kentän perusparannus -400

Perttulan liik.puiston katsomo ja peruspar. -250

Kenttä Puolimatka-Vehkoja alueelle -500

Kankurin liik.puiston nurmikentän p.korj. -300



LIIKUNTALIIKUNTA--AVUSTUKSETAVUSTUKSET
VuokravapausVuokravapaus

ToimintaToiminta--avustusavustus
TapahtumaTapahtuma--avustusavustus
UlkoilumajaUlkoilumaja--avustusavustus



VuokravapausVuokravapaus
MyMyöönnetnnetääään yhdistyksen n yhdistyksen 
varsinaiseen toimintaanvarsinaiseen toimintaan
–– HarjoitusvuorotHarjoitusvuorot
–– Oma sisOma sisääinen koulutusinen koulutus
–– KokouksetKokoukset

Ei myEi myöönnetnnetää kaupalliseen toimintaan!kaupalliseen toimintaan!

* Vuonna 2010 / 386 840 euroa* Vuonna 2010 / 386 840 euroa



ToimintaToiminta--avustusavustus
Kohdennetaan nuorten toiminnan Kohdennetaan nuorten toiminnan 
tukemiseentukemiseen
–– Yhdistyksen toteutuneen toiminnan Yhdistyksen toteutuneen toiminnan 

perusteellaperusteella
–– Kuvalan hyvKuvalan hyvääksymksymään n 

pisteytysjpisteytysjäärjestelmrjestelmään mukaann mukaan

* Vuonna 2010 / 75 613 euroa* Vuonna 2010 / 75 613 euroa



UlkoilumajaUlkoilumaja--avustusavustus
Yhdistysten yllYhdistysten yllääpitpitäämien mien 
ulkoilumajojen huoneistomenoihin ja ulkoilumajojen huoneistomenoihin ja 
korjauskustannuksiinkorjauskustannuksiin
Tilat tulee olla maksutta kaikkien Tilat tulee olla maksutta kaikkien 
kuntalaisten kkuntalaisten kääytettytettäävissvissää aukioloaukiolo--
aikoina (selvitys oma/yleinen kaikoina (selvitys oma/yleinen kääyttyttöö))

* Vuonna 2010 / 8 199 euroa* Vuonna 2010 / 8 199 euroa



TapahtumaTapahtuma--avustusavustus
Yhdistyksen yksittYhdistyksen yksittääisen isen 
yleisyleisöötapahtuman jtapahtuman jäärjestelyrjestely--
kustannuksiinkustannuksiin
Toimitettava tositejToimitettava tositejääljennljennööksetkset

* Vuonna 2010 / 7 288 euroa* Vuonna 2010 / 7 288 euroa



Muut liikuntapaikkaMuut liikuntapaikka--avustuksetavustukset
Vuositasolla 160 000 euroaVuositasolla 160 000 euroa



LiikuntaLiikunta--avustuksetavustukset
637 500 euroa637 500 euroa

386 400
75 6137 288

8 199

160 000

Vuokravapaus
Toiminta-avustus
Tapahtuma-avustus
Ulkoilumaja-avustus
Muut liikuntatilat



LiikuntaLiikunta--avustukset yhteensavustukset yhteensää
Vuokravapaus, 386 400 euroaVuokravapaus, 386 400 euroa
ToimintaToiminta--avustukset, 75 613 euroaavustukset, 75 613 euroa
UlkoilumajaUlkoilumaja--avustukset, 8 199 euroaavustukset, 8 199 euroa
TapahtumaTapahtuma--avustukset, 7 288 euroaavustukset, 7 288 euroa
Muut liikuntatilat, 160 000 euroaMuut liikuntatilat, 160 000 euroa

–– kaikki yhteenskaikki yhteensää, 637 500 euroa, 637 500 euroa



Sähköinen viestintä
• Nuorisopalveluilla on kaupungin etusivulla NUORTEN 

HYVINKÄÄ -linkki: http://www.hyvinkaa.fi/Kulttuuri-ja-
vapaa-aika/Nuoret/

• Saman tapaista toivottiin liikuntaan taikka kaikille 
seuroille ja yhdistyksille

• Toiveita ja ehdotuksia Kari Vierimaalle tai Kati Sarvalle
• Nyt kannattaa muistaa kaupungin kotisivujen 

tapahtumakalenteri:  http://www.hyvinkaa.fi/Hyvinkaan-
kalenteri/
– Valitse: Ilmoita tapahtuma
– Syötä tiedot
– Lähetä tiedot

http://www.hyvinkaa.fi/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Nuoret/
http://www.hyvinkaa.fi/Kulttuuri-ja-vapaa-aika/Nuoret/
http://www.hyvinkaa.fi/Hyvinkaan-kalenteri/
http://www.hyvinkaa.fi/Hyvinkaan-kalenteri/


10 –ympyrä, Harri Salomäki
• http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/
• Keskusteltiin kaikkien seurojen yhteisestä

valmentajakoulutuksesta 
• Päätettiin järjestää 10 –ympyrään liittyen 

valmentajakoulutusta. Koulutuksen yhteydessä
on myös mahdollista luoda suhteita ja sopia 
henkilötasollakin lajienvälisestä yhteistyöstä.

• Kouluttajana Harri Salomäki
• Kutsut seuroille myöhemmin (kun 8.12. 

harrastetapahtuma on hoidettu)

http://www.terveurheilija.fi/kymppiympyra/


Lasten ja nuorten 
harrastetapahtuma

• Wanhalla Villatehtaalla 
• torstaina 8.12.2011 klo 16-20
• tehdä paikkakunnan 

harrastusmahdollisuuksia 
tutuksi ja saada ihmisiä mukaan 
harrastustoimintaan



Tapahtuma
• seuroille, yhdistyksille ja yrityksille maksuton 

TOIMINNAN ESITTELYMAHDOLLISUUS. 
• ständit n 2 x 2 m, ja pöydät 80 x 60 cm (2 / 

esittelijä). Pöydät eivät ole paikoillaan valmiina. 
Sähköt ständin kulmassa, ilmoita tarve.

• varaa halutessasi lava-aika (5-10 min) tilan 
etuosaan tulevalta esiintymislavalta n. 4 x 8 m

• tapahtuma aukeaa klo 16, jolloin ständit tulee olla 
valmiina. Paikalle voi tulla klo 10.

• pisteet pidetään auki klo 20 asti. Tyhjää pitää olla 
klo 20.45

• mikäli tilaisuudessa järjestetään myyntiä, on 
tilaisuuteen osallistuminen maksullista. Myyntipiste 
maksaa 150€ ja myyntipiste tulee rakentaa 
kokonaan itse. 

• sitovat ilmoittautumiset ja lava-aikavaraukset 
tapahtumaan 18.11.2011 mennessä



Asuntomessut 2013

• Heinäkuun ½ väli – elokuun ½ väli
• Toiveena saada hyviä, suuria 

liikuntatapahtumia asuntomessujen ajalle
• Järjestäjien mahdollista saada tukea 

tapahtuman tiloihin tmv
• Hakemukset ja ehdotukset Kari 

Vierimaalle


	Seurafoorumi hyvinkääläisille nuoriso- ja urheiluseuroille�
	LIIKUNTA-AVUSTUKSET
	Vuokravapaus
	Toiminta-avustus
	Ulkoilumaja-avustus
	Tapahtuma-avustus
	Muut liikuntapaikka-avustukset
	Liikunta-avustukset�637 500 euroa
	Liikunta-avustukset yhteensä
	Sähköinen viestintä
	10 –ympyrä, Harri Salomäki
	Lasten ja nuorten harrastetapahtuma�
	Tapahtuma
	Asuntomessut 2013

