Harjoitus- ja kilpailuvuorojen jakoperusteet ja toimintaohjeet
Hakuajat
Liikuntapalvelut suunnittelee kalenterivuoden aikana hakuun tulevien
liikuntapaikkojen harjoitus‐ ja kilpailuvuorojen hakuajat. Pääsääntöisesti kesän
kenttävuorot ovat haussa helmikuun alussa ja sisäliikuntakauden salivuorot
toukokuun aikana. Hakuajat ja ‐lomakkeet ovat nähtävillä Seinäjoen kaupungin
internetsivuilla.
Hakuilmoitus
Ilmoitus kausikohtaisten vuorojen hakuajoista julkaistaan Seinäjoen kaupungin
virallisissa lehdissä; Seinäjoen Sanomat, Pohjankyrö ja JP Kunnallissanomat.
Hakuaika määritetään vähintään kahdeksi viikoksi ilmoituspäivästä lukien.
Vuorojen hakeminen
Kausikohtaisia harjoitus‐ ja kilpailuvuoroja haetaan tätä tarkoitusta varten
laaditulla hakemuslomakkeella. Lomakkeesta ilmenee hakemuksen palautusosoite
sekä tieto myönnettyjen vuorojen vahvistamisesta kirjallisesti.
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:
‐ hakija (seura/järjestö/yksityishenkilö)
‐ vuoron käyttötarkoitus (laji) ja ikäryhmä
‐ mille kentälle tai liikuntapaikalle vuoroa haetaan
‐ mille viikonpäivälle, kellonajalle ja käyttöajalle (toimintakausi) vuoroa haetaan
‐ onko kyseessä rekisteröity urheiluseura
‐ hakijaseuran/yhteisön/ yksityishenkilön yhteys‐ ja laskutustiedot sekä vuoron
vastuuhenkilö
Vuorojen jako
Harjoitus‐ ja kilpavuorot jaetaan hakijoiden sarjataso ja junioritoiminnan laajuus
huomioiden. Mikäli samalle liikunta‐alueelle haetaan vuoroja usean eri lajin taholta
etuoikeusjärjestys määritellään jakopäätöksen yhteydessä.
Etuoikeusjärjestyksessä Seinäjoella rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja muut
liikuntaryhmät ovat ennen ulkopaikkakuntalaisia liikuntaryhmiä.
Urheiluseuratoiminnan ulkopuolisten liikuntaryhmien osalta jakoperusteina
käytetään harrastajamäärien laajuutta ja toiminnan yleishyödyllisyyttä.
Jakoperusteet
‐ Sarjataso/ sarjamääräykset
‐ Harrastajien/ joukkueiden määrä
‐ Käyttöaste (edelliskauden vuorojenkäyttö), henkilömäärä/ vuoro
‐ Lajin vaatimat olosuhteet (kentän/ salin koko, korkeus jne.)
‐ Liikuntastrategiassa on maininta, että terveyttä edistävälle liikunnalle on
mahdollistettava kenttä‐ ja salivuoroja
‐ Maksamattomat laskut (kenttä/ salimaksut tulee olla maksettuina)
‐ Koulujen saleista liikuntatoimi jakaa ne illat, jotka koulu antaa jaettavaksi
Etuoikeusjärjestyksessä liikuntapalvelujen järjestämät tai sellaiset tapahtumat,
joissa Seinäjoen kaupunki on järjestelyissä mukana, ovat ennen urheiluseurojen ja
muiden yhteisöjen järjestämiä tapahtumia (leirit, ottelut jne.).
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Vuorojen jako
Liikuntapalveluille määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella
vuorojen jakoesitykset tekee vastuualueittain ennalta sovitut ja määrätyt henkilöt.
Liikuntapalvelut järjestää tarvittaessa ennen päätöksentekoa vuoroja hakeneille
pääkäyttäjäseuroille tilaisuuden, jossa seuroilla on mahdollisuus vaikuttaa
jakoesitykseen.
Päätöksenteko ja vuoroista ilmoittaminen
Esityksen kausikohtaisten säännöllisten harjoitus‐ ja kilpailuvuorojen osalta tekevät
liikuntapalveluista nimetyt henkilöt. Päätöksen harjoitus‐ ja kilpailuvuorojen
myöntämisestä tekee esityksestä liikuntatoimenjohtaja.
Erillisistä yksittäisistä tapahtumista (SM‐kilpailut, leirit, konsertit yms.) päätöksen
tekee liikuntatoimenjohtaja.
Harjoitusvuoro myönnetään vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön
jäsenistöä varten.
Päätöksessä määritellään kausikohtaisten harjoitusvuorojen ajallinen kesto, kausi,
viikko‐ ja päivätasolla kenttä‐/hallikohtaisesti. Myönnetyistä vuoroista lähetetään
vuoron saaneille varausvahvistus ja toimintaohjeet.
Vuorojen käyttö, maksut ja peruminen
Mikäli harjoitus‐, kilpailu‐/ otteluvuoro jätetään käyttämättä eikä asiasta ilmoiteta
kolmea (3) arkipäivää ennen vuoroa, siitä peritään vuoron mukainen käyttömaksu.
Mikäli myönnetyllä harjoitusvuorolla järjestetään ottelu‐ tai kilpailutapahtuma,
harjoitusvuoroa laskutetaan kilpailukäytön mukaisesti.
Vuoroa tai sen osaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, eikä siirtää seuran tai
muun yhdistyksen sisälläkään muulle ryhmälle kuin hakemuksessa ilmoitetulle
sarja‐/ harrasteliikuntatasolle, ilman ilmoitusta liikuntapalveluille.
Liikunta‐alueella tai –paikoissa tulee noudattaa järjestystä ja siisteyttä sekä
henkilökunnan ohjeita.
Mikäli yleisiä menettelytapaohjeita ei noudateta, liikuntapalveluilla on oikeus
perua myönnetty kausivuoro.
Vuorojen myöntämisestä vastaavalla henkilöllä on oikeus perua käyttövuoro
tilapäisesti. Tällainen peruminen on tehtävä viimeistään kaksi (2) arkipäivää ennen
ao. vuoroa. Vuoronsa menettäneillä ei ole oikeutta korvaukseen menetetystä
harjoitus‐ tai kilpailuvuorosta. Vuoron käyttäjällä on oikeus perua vuoronsa
ilmoittamalla asiasta vähintään kolme (3) päivää ennen ao. vuoroa.
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