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13.9.2018 ohjelma

17.30 Kahvitarjoilu

18.00 Tervetuloa!

Minna Kalmari

18.05 Kaupungin sähköiset palvelut

Outi Raatikainen

18.30 Liikuntapalveluiden ajankohtaiset 

Minna Kalmari, Katarina ”Kiki” Norrena ja Joni Manner

19.10 Vapaa sana/keskustelua

Tilaisuus päättyy



LIIKUNTAPALVELUIDEN 
HENKILÖKUNTA (23 HENKILÖÄ)

• vs. liikuntapäällikkö Minna Kalmari
• Ts. liikuntasihteeri Katarina ”Kiki” Norrena
• hallimestari (uimala) Mikko Ahokas
• 3 laitosmiestä uimalassa
• 5 uinninvalvojaa
• 1 uimaopettaja
• ½ iltavahtimestari
• 5 liikunnanohjaajaa
• 3 hanketyöntekijää
• 2 palvelusihteeriä tilavaraamossa



INVESTOINNIT 2018

• Uimalan peruskorjaus ja laajennus 2. 
vaihe -> alkaa 2018 uuden altaan 
rakentamisella. 

• Kilpajäähallin peruskorjaus (laatta ja 
kaukalo) valmis

• Perttulan alueen suunnittelu valmis, 
kustannusarvio 5,4 milj. Ei toteudu 
lähivuosina

• Martin, Paavolan ja Tapainlinnan 
lähiliikuntapaikkoja korjattu

• Padel-kenttä valmis Urheilupuistossa

Kankurin nurmi korjattu

• Kirjavantolpan puistoon asennetaan 
ulkoliikuntavälineitä

• Hissilinjoja Sveitsin hiihtokeskuksessa 
korjattu

• Agilitykenttää (Pujottelutie) kunnostettu 
(aita, sähköt)

• Piilolammin levähdyspaikkaa 
kunnostetaan esteettömäksi



INVESTOINNIT 2019 JA MYÖHEMMIN

• Uimalan laajennus ja 
peruskorjaus vaihe 2 jatkuu

• Ulkoilureittien kunnostusta 
(sisältää Terveysmetsän 
kulkuväylät Tehtaansuolle)

• Kenttien peruskorjausta

• Lähiliikuntapaikkojen 
korjausta

• Uusien kenttien suunnittelua 
(Hangonsilta, Metsäkalteva)

• Jäähallin sisäkaton korjaus ja 
valaistuksen parantaminen

• Hyyppärän ratsastuskentän 
peruskorjaus

• Uimalan ulkoaltaan peitto



AVUSTUSSÄÄNTÖ

• Toiminta-avustuksen kriteerit 
ennallaan. Avustussumma 
pienempi 75 000 €->60 000 €

• Pitäisikö toiminta-avustuksen 
ikärajaa muuttaa 18 v  -> 20 v?

• Tapahtuma-avustus muutettiin 
kohdeavustukseksi (yhtenevä 
kulttuurin ja nuorison kanssa) 
summa 20 800 €, josta on 
jaettu vuonna 2018 2700€.

• Kohdeavustusta myönnetään 
ensisijaisesti tapahtumien ja 
muiden hankkeiden 
tuottamiseen kaupungin 
alueella, erityisesti hankkeisiin, 
joilla on laaja vaikutus ja joihin 
yleisön osallistumista ei ole 
rajoitettu. Avustus on 
tarkoitettu tietyn kohdennetun 
tapahtuman tai hankkeen 
kustannuksiin.



VUONNA 2018 MENESTYNEIDEN 
URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN

• Kulttuuri- ja 
hyvinvointilautakunnan 
vuosittain huomioitavat

• * naisjuniori
* miesjuniori
* naisurheilija

• * miesurheilija

• * valmentaja (juniori tai 
aikuinen)

• * joukkue (yleinen sarja)

• Kaupunginhallituksen 
huomioitavat (€) yleisissä 
sarjoissa

• Olympia- tai 
paraolympiamitali

• * kulta 5000€

• * muu mitali 3500 €

• Maailmanmestaruus 2000 €

• Muu MM-mitali tai Euroopan 
mestaruus 1000 €



PUURTAJANMALJA

• Hyvinkääläisiltä liikunta- ja 
nuorisoyhdistyksiltä on 
pyydetään ehdotuksia 
henkilöistä, ryhmistä tai 
yhteisöistä, jotka 
merkittävällä tavalla ovat 
edistäneet hyvinkääläistä 
liikunta- ja nuorisotyötä. 

Ehdotukset 2018 
menestyneistä urheilijoista ja 
Puurtajan maljan saajasta 
viimeistään 31.12.2018 

• kirjaamo@hyvinkaa.fi



TERVEYSLIIKUNNAN/
LIIKUNNANOHJAUKSEN AJANKOHTAISET



Kiitos!


