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Kuopion kaupungin liikunta- ja koulutilojen vuorojen jakoperusteet
1.1.2016 alkaen
Käytänteet koskevat kaikkia Kuopion tilavarauspalvelujen hallinnoimia liikuntatiloja/paikkoja sekä koulujen tiloja. Tilavarauspalvelut hoitaa keskitetysti tilavarauksen käsittelyn sekä vuorojen jakamisen yhteistyössä hallihenkilöstön ja koululiikunnan ohjaajien kanssa.
Vuorojen määritelmät
Tiloista voi hakea vakio-, yksittäis- ja otteluvuoroja.
Harjoitus- ja otteluvuorojen määritelmiä koskevat seuraavat tarkennukset:
•
•

Harjoitusvuoron kestoaika voi vaihdella tilasta riippuen
Otteluvuorolla pelataan virallinen sarjaottelu tai siihen verrattavissa oleva ottelu kuten esim. cupottelu. Lisäksi otteluvuoroksi katsotaan harjoitusottelu, joka aiheuttaa muutoksia normaaleihin
harjoitusvuoroihin tai sellainen harjoitusottelu, jonka joukkue pelaa omalla myönnetyllä harjoitusvuorollaan. Harjoitusvuorolla pelattavia harjoitusotteluita varten ei tehdä erityisiä otteluihin
liittyviä toimenpiteitä tai järjestelyjä, kuten rajojen piirtäminen

Liikuntatiloissa harrastettavat lajit
Liikuntatilojen jaossa pyritään ottamaan huomioon tilojen soveltuvuus eri liikuntamuodoille. Määrittäviä tekijöitä ovat mm. liikuntatilan varustetaso ja koko. Erityisesti vuorojen jakoon vaikuttavat tietyn sarjatason joukkueiden kohdalla mm. lajiliiton harjoittelu- ja kilpailuolosuhteille asettamat kriteerit.
Liikuntatilojen vuorojen hakeminen
Vakiovuorot
Koko kauden kestäviä vakiovuoroja haetaan e-lomakkeella, joka on saatavissa os. kuopio.fi/tilavaraukset
Vuorojen hakuajat löytyvät tilatorin sivulta. Vakiovuoroja voi hakea ympäri vuoden, mutta hakuaikoihin
mennessä saapuneet hakemukset käsitellään järjestyksessä ensimmäisenä.
Yksittäiset vuorot
Yksittäiset harjoitusvuorohakemukset voi tehdä e-lomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen tilavaraukset@kuopio.fi
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Liikuntahallien ja -paikkojen tapahtumien tilavaraukset
Tapahtumien, kuten turnausten, kilpailujen tai messujen järjestämiseen tarvittavat tilat anotaan
e-lomakkeella tai sähköpostilla.
Toimintasäännön mukaan tilavarauspalvelut huolehtivat yksittäisistä tilavarauksista. Tilojen ja alueiden
käytöstä peritään voimassa olevan käyttömaksuhinnaston mukainen maksu. Yli 4000 euron tilojen luovutussopimuksista tehdään ao. tehtäväalueesta vastaavan palvelupäällikön viranhaltijapäätös.
Koulujen muiden tilojen varaukset
Koulujen keittiöihin käyttöoikeutta haetaan Servica Oy:ltä.
Tilavuorohakemusten käsittely
Tilavarauspalvelut käsittelee vuorohakemukset.
Tilavuorojen jakoperusteet
Vuorot sijoitetaan liikuntatiloihin ottamalla mahdollisuuksien mukaan huomioon lajin vaatimukset, seuran kotipaikka sekä ryhmän koko. Vuorojen jaossa huomioidaan ensisijaisesti liikuntaseuroissa harrastavat lapset ja nuoret, kuitenkin turvaamalla kilpa- ja huippu-urheilun edellytykset toimia. Tämän lisäksi
vuorojaossa otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan talvi- ja kesälajien kilpailukauden vaikutus.
Koska etenkin lasten ja nuorten kilpailut ja ottelut sijoittuvat pääsääntöisesti viikonloppuihin jaetaan
vuorot niin, että varsinaisella kilpailukaudella oleville seuroille jaetaan vuorot ensin. Liikuntaseurojen
sekä muiden yhteisöjen lasten ja nuorten harjoitusvuorot pyritään sijoittamaan ennen klo 20 alkavalle
ajalle. Vuoroja ei myönnetä hakijalle, jolla on hoitamattomia maksuvelvoitteita Kuopion kaupungille,
ellei siitä ole erikseen sovittu.
Vuorojen jaossa ja vuorojen ajoittamisessa pyritään noudattamaan seuraavaa jakojärjestystä:
1. Pääsääntöisesti kuopiolaisten rekisteröityneiden liikunta- ja urheiluseurojen edustusurheilu/sarjataso. Urheiluakatemian ja liikuntaluokkien vuorot turvataan koulutuntien puitteissa
2. Kuopion kansalaisopiston liikuntavuorot (koulujen osalta)
3. Kuopiolaisten rekisteröityneiden liikunta- ja urheiluseurojen alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten
harjoitusvuorot eli ns. juniorivuorot. Junioreiden harjoitusvuoroilla kaikkien vuoron käyttäjien
on oltava alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta joukkueen tai ryhmän vastuuhenkilöitä
4. Kuopion kaupungin järjestämät erityisliikuntaryhmät
5. Kuopiolaisten rekisteröityneiden liikunta- ja urheiluseurojen aikuisten vuorot
6. Lasten ja nuorten vuorot, joiden järjestäjiä ovat muut kuin rekisteröityneet liikunta- ja urheiluseurat
7. Muut kuopiolaiset liikuntatiloja käyttävät tahot, kuten yhdistykset, yritykset ja vapaamuotoiset
kaveriporukat
8. Ulkopaikkakuntalaiset toimijat
Koulujen liikuntasalien vuorojen käytössä huomioidaan seuraavat seikat:
Kouluilla on etuotto-oikeus varata koulun liikuntatiloja opetukseen liittyvään toimintaan, kuten vanhempainiltojen tai juhlien järjestämiseen. Koulu voi ottaa liikuntasalin omaan käyttöönsä viisi päivää ennen
joulu- ja kevätjuhlia.
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Kouluilla on oikeus varata henkilökunnan liikuntavuoroja, yksi vuoro viikossa arkisin.
Päätökset vakiovuorojen myöntämisestä
Liikuntapalveluesimies tekee vakiovuoroista viranhaltijapäätöksen. Päätös oikaisuvaatimus -ohjeineen
lähetetään vuorohakemuksessa mainituille yhteyshenkilöille kirjeitse tai sähköpostitse.
Vuorojen peruminen
Tilavarauspalveluilla on oikeus perua myönnetty vuoro erillisen tapahtuman vuoksi. Tällä tarkoitetaan
esim. turnauksia, leirejä tai virallisia otteluja. Tilavarauspalveluilla on lisäksi oikeus perua vakiovuoro,
mikäli käyttäjällä on suorittamattomia velvoitteita Kuopion kaupungille, joista ei ole kaupungin kanssa
erikseen sovittu.
Käyttäjä voi perua liikuntapaikkavarausten vuoron ilmoittamalla siitä sähköpostitse tilavaraukset@kuopio.fi vähintään viikkoa (7 vrk) ennen kyseistä vuoroa. Mikäli vuoro perutaan tämän jälkeen, laskutetaan käyttömaksu hinnaston mukaan. Mikäli vuoroa ei ole peruttu, eikä käytetty, siitä laskutetaan hinnaston mukainen käyttömaksu (sääolosuhteet ulkokentillä huomioiden).
Koulutilavarausten käytännön muutosta tarkastellaan talvikautta 2016-2017 varten erikseen. Siihen
saakka jatketaan nykyistä käytäntöä.
Hinnasto, vuorojen maksaminen ja hyvitykset
Ulko- ja sisäliikuntatiloista/paikoista sekä koulutiloista peritään maksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vuorot laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Voimassa oleva hinnasto on nähtävillä www.kuopio.fi/tilavaraukset
Yhteystiedot
Kuopion kaupunki
Tilavarauspalvelut 017 182 550, tilavaraukset@kuopio.fi
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