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6.2.2012 / 
Liikuntasalit ja kentät -osiota muokattu 10.3.2021 
Raision seuraparlamentti 
Käsitelty vapaa-aikalautakunta 30.11.2021 110 § 
Hyväksytty vapaa-aikalautakunta 1.2.2022 

Suositukset liikuntapaikkojen käyttövuorojen jakoperusteista 

Yleistä 

Raisiolaiset urheiluseurat, yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea todellisen tarpeen 
mukaan kaupungin tiloista ja kentiltä vakiovuoroja toiminnan järjestämistä varten. 
Mikäli seuralla on vuoroja myös muiden kuntien kunnallisissa tiloissa, ne tulee 
ilmoittaa hakemuksen yhteydessä. Vuoroja jaetaan talvi- ja kesäkaudeksi 
erikseen.  

Liikuntapaikkojen käyttövuorot myönnetään kirjallisesta hakemuksesta ja niistä 
peritään hinnaston mukaiset maksut. Alle 20-vuotiaiden toiminta on Raisiossa 
maksutonta sekä yli 65-vuotiaiden toiminta klo 8 -16 välisellä ajalla Kerttulan 
liikuntahallissa. Myöhästyneet hakemukset voidaan ottaa huomioon, jos 
käyttövuoroja jää jakamatta. Vapaaksi jääneitä vuoroja voi hakea koko kauden 
ajan. 

Käyttövuoroja jaettaessa otetaan huomioon hakijoiden toiminnan luonne, laajuus, 
laatu ja määrä. Käyttövuoroja jaetaan tasa-arvoisesti nais- ja miesurheilulle. 
Lisäksi huomioidaan liikuntalajien ja kilpailutoiminnan eri tasojen vaatimukset 
liikuntapaikan suhteen. Kilpajoukkueiden sarjatasolla on merkitystä lähinnä 
suurten salien ja kenttien jaossa. 

Lajit on jaettu sisä- ja ulkoliikuntalajeihin. Sisäliikuntalajien kilpailu- ja 
harrastekausi on talvikaudella. Muille lajeille sisäliikuntatilat ovat 
oheisharjoittelupaikkoja ja päinvastoin. 

Käyttäjät jaetaan eri ikäryhmiin: lapset ja nuoret (juniorit) sekä aikuiset. 
Käyttövuorojen jaon periaatteita 

1. Illat ja viikonloput ovat ensisijaisesti liikuntajärjestöjen käytössä, kun kaupungin
järjestämille ryhmille on ensin varattu tarvittavat tilat. Raisiolaiset urheiluseurat
ovat etusijalla, kun vuoroja myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille.
2. Lasten ja nuorten vuorot sijoitetaan alkuiltaan, pääsääntöisesti klo 16-20
väliselle ajalle, aikuisten vuorot loppuiltaan. Mikäli tila ei ole koulujen
liikuntakäytössä klo 15-16 välisenä aikana, ko. tila voidaan luovuttaa
seurakäyttöön jo klo 15 alkaen.
3. Sisälajit ovat etusijalla saleissa, ulkokentillä päinvastoin.
4. Lähtökohtaisesti myönnetään maksimissaan 1,5 tunnin harjoitusaikoja, ellei
lajiharjoittelu vaadi muuta.
5. Mikäli vapaita aikoja jää, niitä voi antaa mm. raisiolaisille työpaikoille, ”villeille
ryhmille”, jne. Tämän jälkeen vapaita aikoja voi myydä ulkopaikkakuntalaisille.
6. Liikuntapaikkojen käyttövuorojen jaosta pidetään kesäkuussa vuosittain
yhteinen kokous hakijoiden kanssa.
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7. Hakijalle voidaan olla myöntämättä käyttövuoroa tai käyttövuorot voidaan perua, 
jos hakijalla on maksamattomia käyttövuoromaksuja. Vuorot voidaan peruuttaa 
myös käytössä ilmenevien epäkohtien tai liikuntapaikan vajaakäytön vuoksi.  
8. Käyttämättömät harjoitusvuorot tulee peruuttaa välittömästi 
kerttulan.liikuntahalli@raisio.fi. Seura ei voi jakaa itse vuoroa suoraan eteenpäin 
muille seuroille. 
 
 
Tilapäiset käyttövuorot 
1. Otteluita, kilpailuita ja muita tapahtumia varten varataan erillisiä aikoja 
viikonloppuja painottaen. 
2. Vakituiset käyttövuorot voidaan peruuttaa otteluiden, kilpailujen ja tapahtumien 
vuoksi. 
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