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Vuoronjakoperiaatteet
Nämä vuoronjakoperiaatteet koskevat kaikkia liikuntapalveluiden varausyksikön hallinnoimia liikuntapaikkoja ja
vuoroja.
Yleisperiaatteet ja hierarkia kausivuoroja jaettaessa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

liikuntapalveluiden oma toiminta
omaehtoisille kuntoilijoille varattava aika, niissä sisäliikuntapaikoissa, joissa liikuntapaikka myös
yleisökäytössä
Oulussa rekisteröidyt ja toimivat urheiluseurat ja liikuntaa järjestävät yhdistykset ja opistot
oululaisten lasten, nuorten ja yli 65-vuotiaiden harrasteryhmät sekä oululaiset päiväkodit, koulut
ja oppilaitokset
muut oululaiset harrasteryhmät ja kaupalliset liikuntaryhmät
ulkopaikkakuntalaiset urheiluseurat
muut liikuntaryhmät

Oululaisiin urheiluseuroihin rinnastetaan vuoronjaossa oululaiset osakeyhtiöt, jotka ovat mukana
valtakunnallisessa ottelu- ja kilpailutoiminnassa.
Vuoronjakoon ja hierarkiaan vaikuttavat tekijät












hakijoiden sarjataso ja -määräykset
junioritoiminnan laajuus, harrastajien ja joukkueiden määrä
lajin vaatimat olosuhteet (kentän tai salin koko, korkeus jne.)
käyttöaste (edellisen kauden vuorojen käyttö) ja henkilömäärä/vuoro
lajiliiton laatima etuoikeusjärjestys. Usean eri lajiliiton harrastusalaan kuuluvien urheilu- ja
liikuntalajien harrastajille etuoikeusjärjestys määritellään vuoronjaon yhteydessä.
lasten ja nuorten käyttövuorot sijoitetaan pääsääntöisesti ennen klo 21.
alueellisuus ja saavutettavuus
nuorten toimintaan rakennettujen harjoitustilojen (Heinäpään jalkapallohallin ja Linnanmaan
jäähalli) vuoroja jaettaessa ovat etusijalla alle 18-vuotiaat.
urheiluseuratoiminnan ulkopuolisten liikuntaryhmien osalta jakoperusteina käytetään toiminnan
harrastajamäärän laajuutta, toiminnan yleishyödyllisyyttä ja onko kyseisellä hakijalla
mahdollisuus harjoittaa toimintaansa muualla.
liikuntapaikan käyttötarkoitus ja erityispiirteet saattavat muuttaa hierarkiaa.

Yksittäisvaraukset, jotka ohittavat muun toiminnan
Liikuntapalveluilla on oikeus perua tilapäisesti yksittäisiä vuoroja suurten tapahtumien tai kilpailutoiminnan ajaksi.
Näitä ovat mm.
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liikuntapalveluiden järjestämät tai sellaiset tapahtumat, joissa Oulun kaupunki on huomattavalta
osin järjestelyissä mukana
suuret kaupalliset ja muut kaupungille merkittävät tapahtumat
ko. liikuntalaitoksen/-alueen lajivalikoimaan kuuluvat maaottelut sekä toimintaan hyväksytyt
lajiliittojen vahvistamat sarjaottelut ja suuret turnaustapahtumat.
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Vuorojen suunnittelu ja jakaminen
Liikuntapalvelut jakaa vuorot saapuneiden varaushakemusten ja vuoronjakoperiaatteiden perusteella.
Liikuntapalvelut järjestää tarvittaessa vuoroja hakeneille pääkäyttäjille tilaisuuden, jossa heille esitellään
vuorosuunnitelmia, joita heillä on mahdollisuus kommentoida.
Vuorojen jakamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
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Harjoitusvuoro on tarkoitettu vain vuoroa hakeneen urheiluseuran tai muun yhteisön jäsenistöä
varten.
Vuoronjaossa määritellään kausikohtaisten harjoitusvuorojen ajallinen kesto, kausi, viikko- ja
päivätasolla kenttä-/liikuntapaikkakohtaisesti. Vuoron saaneille lähetetään varausvahvistus.

