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Hakuajat keväällä 2018

TAMMIKUUSSA

Kentät (ma 15.1.2018 klo 15.00 mennessä)
harjoitusvuorot kesäkaudeksi
Jääliikuntakeskus (ke 31.1.2018 klo 15.00 mennessä)

jäävuorot ajalle 16.4.–31.7.2018 sekä turnaukset ja tapahtumat

HELMIKUUSSA (ke 28.2.2018 klo 15.00 mennessä)

Liikunta-, juhla- ja kuntosalit
kesäkäyttö ajalle 6.6.–12.8.2018
Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilat
kesäkäyttö ajalle 1.6.–31.8.2018
Uimala
kesäharjoitusvuorot 26.5.–12.8.2018



MAALISKUUSSA (ti 3.4.2018 klo 15.00 mennessä)

Liikunta-, juhla- ja kuntosalit sekä koulujen luokka- ja 

ruokasalitilat

 kaudelle 13.8.2018–19.5.2019

Villatehtaan liikunta- ja kulttuuritilat

 ajalle 1.9.2018–31.5.2019

Jääliikuntakeskus

 vakiovuorot 1.8.2018–14.4.2019

Uimala

 uimahallivuorot kaudelle 2018–2019

Nuorisotilat

 Hakala, Martti ja Välenoja kaudelle 9.8.2018–31.5.2019

 nuorisopalvelujen bändikämpät kaudelle 1.6.2018–31.5.2019

Muut tilat

 judosali ajalle 1.6.2018–31.5.2019

Rytkön leirialue

 ajalle 1.6.–31.8.2018



Muistathan!

 Pidetään liikuntatilat yhdessä siistinä 

 Sammutetaan valot lähtiessä 

 Laitetaan ikkunat kiinni 

 Huolehditaan siitä, että ovet ovat kiinni ja 

lukittuina (ei kiviä tms. väliin) 

 Iltavahtimestari Arttu Lignell p.0408466197



Investoinnit 2018

 Uimalan peruskorjaus ja laajennus 2. vaihe -> alkaa 

elokuussa 2018 uuden altaan rakentamisella.

 Kilpajäähallin peruskorjaus alkaa juhannuksena

 Perttulan alueen suunnittelu

 Padel-kentän rakentaminen Urheilupuistoon, valmis 

keväällä 2018

 Ulkoilureitit, pohja ja valaistus



Liikunta- ja nuorisopalvelujen 

avustussäännön valmisteleminen ja 

uudistaminen 

 Työryhmä on valmistellut avustussääntöä 
vuoden 2017 aikana 

 Seuroja kuultiin ensimmäisen kerran 28.3.2017 
klo 17.00 avustussäännön uudistamisesta

 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
käsittelyyn toukokuussa 2017 -> siirrettiin 
syksyksi 2017

 Seurojen toinen kuuleminen syksyn 
seurafoorumissa

 Uusi avustussääntö kokonaisuudessaan 
voimaan 1.1.2019 



Missä mennään?
 Nykyään: ulkoilumaja-avustus 8199 €, tapahtuma-

avustus 7288 €, toiminta-avustus 75 000 €

 Ehdotettu: ulkoilumaja-avustus 8199 €, toiminta-

avustus 60 000 €, kohdeavustus n. 28 000€ vuonna 

2019 (20 730 € vuonna 2018)-> tapahtuma-avustus 

loppuisi

 Perustelu: harkinnanvaraisella avustuksella 

tavoitettaisiin paremmin esim. erityisryhmät, 

kehittämishankkeet, kansainvälinen (nuoriso)toiminta, 

tapahtumat, seniorit -> tähän selkeä kriteeristö!



AVI:n rahoittamat (50%) 

liikuntahankkeet
 Perheliikuntahanke 2017-2019-> 

monipuolista liikuntaa perheille (2. vuosi)

 Liikkeelle! -> liikuntaa 

maahanmuuttajataustaisille (6. vuosi)

 Liikkuva koulu -> liikettä koulupäiviin (2. vuosi)

 Fiilinkiä! -> liikuntaa kouluikäisille (12. vuosi), 

omavastuu 10%



Muuta

 Kaupungin uuden tapahtumakalenterin perehdytystilaisuus 
ti 13.2. kaupungintalolla. Ilmoittaudu 
outi.raatikainen@hyvinkaa.fi. Oma kone mukaan!

 SÄPINÄSUNNUNTAIT joka kuukauden toinen sunnuntai, 
seuroja mukaan! katarina.norrena@hyvinkaa.fi

 UKK-kävelytesti 22.5.2018

 PIM (Pyörillä Ilman Moottoreita) haastekampanja Riihimäkeä 
vastaan 5.-20.5.2018

 Menestyneitä urheilijoita voi ilmoittaa liikuntapalveluille 
pitkin vuotta, vaikka palkitsemisgaala onkin vasta seuraavan 
vuoden alussa. Kunnanhallituksella on toistaiseksi omat 
palkitsemiskriteerinsä.
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Aurinkoista kevään 

jatkoa!


