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Ohjeet osallistumiselle

Etäosallistuminen Teams-kokouksen kautta

➢ Osallistujien mikit ja kamerat otettu pois käytöstä. Kokouksen järjestäjä voi avata nämä.

➢ Chat-keskustelu on käytössä, kysymyksiin pyritään vastaamaan joko chatissä tai paikan päällä

➢ Voit myös pyytää puheenvuoroa nostamalla virtuaalisen käden (Reaktiot), tällöin sinulle voidaan avata mikki ja 
kamera.

➢ … Lisää -osion alta löytyy tarvittaessa mm. laiteasetukset (kaiutin, mikrofoni) ja live-tekstitys -ominaisuus

Osallistuminen paikan päällä Lumossa

➢ Kaikki esitykset ja puheenvuorot tulee puhua mikkiin, jotta etäosallistujat kuulevat puheen

➢ Puheenvuoroa voi pyytää kättä nostamalla. Pidemmät puheenvuorot tulee puhua mikkiin, lyhyet kysymykset 
vastaaja voi toistaa mikkiin.

➢ Myös paikan päällä olevat voivat kirjautua Teams-kokoukseen, jos haluat seurata siellä olevaa chat-keskustelua

Tilaisuutta ei nauhoiteta. Materiaalit lisätään jälkikäteen Seurafoorumin nettisivuille.



Liikuntatilojen 
maksujen muutokset

Yleistä

➢ Tavoite: lisätä matalan kynnyksen harrastustoimintaa 
sekä yhtenäistää ja tasa-arvoistaa tilojen hinnoittelua

➢ Lähtökohtaisesti kaikkien liikuntatilojen käyttö on nyt 
maksullista

➢ Hintaan vaikuttaa nyt enemmän yhdistyksen 
avustuskelpoisuus

➢ Tilojen maksujen muutokset vaiheittain



Seurafoorumiin osallistujat

Siirry menti.com ja käytä
koodia: 5100 2679



Avustuskelpoisuus 
ja liikuntatilojen 
tilamaksut
➢ Liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuus

➢ Huojennettu maksuluokka

➢ Perusliikuntapaikkojen käyttö maksutta alle 18v. toiminnassa

➢ Matalan kynnyksen harrastustoiminnan maksuttomuuden haku

➢ Erityisliikunnan avustuskelpoisuus

➢ Huojennettu maksuluokka

➢ Matalan kynnyksen harrastustoiminnan maksuttomuuden haku

➢ Harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

➢ Matalan kynnyksen harrastustoiminnan maksuttomuuden haku

Lue lisää avustuskelpoisuudesta nettisivuilta

Avustuskelpoisuuden haku Oma Vantaan kautta

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset/liikunta-avustukset#anchor-avustuskelpoisuus
https://asiointi.vantaa.fi/


Maksuluokat 
liikuntatiloissa

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten liikuntatilat sekä 
muut liikuntatilat

Maksuton käyttö

➢ Perusliikuntapaikat alle 18 v. toiminnassa (liikuntajärjestöjen 
avustuskelpoisuuden saaneet yhdistykset)

➢ Matalan kynnyksen harrastustoiminta alle 18v. (hakemuksella)

Huojennettu maksuluokka / ”seurat”

➢ Liikuntajärjestöjen ja erityisliikunnan avustuskelpoisuuden saaneet 
yhdistykset

Perusmaksuluokka / ”muut”

➢ Yritykset, yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joilla ei liikuntajärjestöjen 
tai erityisliikunnan avustuskelpoisuutta, kaupallinen toiminta



Maksuluokat 
muissa tiloissa

Muut kuin liikuntatilat päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa

Maksuton käyttö

➢ Vantaalaisten yhdistysten alle 18 v. toiminta (ei vaadita avustuskelpoisuutta)

➢ Matalan kynnyksen toiminta (hakemuksella, ei vaadita avustuskelpoisuutta)

Huojennettu maksuluokka

➢ Vantaalainen yhdistys tai yhdistys, jonka toiminta kohdistuu vantaalaisiin 
(ei vaadita avustuskelpoisuutta)

Perusmaksuluokka

➢ Yritykset, yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, jotka eivät ole rekisteröityneet 
Vantaalle, kaupallinen toiminta (myös yhdistysten ja yhteisöjen)



Uusi peruutusehto

• Käyttövuoron voi perua Timmin kautta 28 vrk ennen 
varauksen alkua



Muutokset maksuissa

15.8.2022 alkaen

• Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien liikuntasalit, lasten ja nuorten toiminta 
yli 200 m2:n liikuntasaleissa 

1.9.2022 alkaen

• Uimahallien rata- ja allastilat

• Myyrmäki-halli

• Energia Areenan lohko

1.1.2023 alkaen

• Myyrmäen urheilutalon voimistelusalit

• Lumon tanssi- ja paini-/tatamitilat

• Hakunilan ja Rajatorpan kalliosuojan liikuntatilat

• Tikkurilan uimahallin voimistelusali

• Liesikujan voimistelusali

• Koivukylän vanhustenkeskuksen liikuntatilat



Liikuntatilojen 
maksuttomuus matalan 
kynnyksen 
harrastustoiminnassa

Matalan kynnyksen harrastustoiminnan kriteerit 

➢ Toiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille tai perheille (perheliikunnassa 
lapset alle 18 v.)  

➢ Toimintaa järjestetään viikoittain vähintään 3 kuukauden ajan  

➢ Toiminta on ohjattua  

➢ Osallistujan taitotaso ja osaaminen eivät rajaa osallistumista  

➢ Toiminta perustuu harrastustoimintaan ilman kilpaurheilullisia tavoitteita  

➢ Toiminta maksaa korkeintaan 10 € / kk, sis. mahdollisen jäsenmaksun / 
lisenssin  

➢ Järjestäjä markkinoi toimintaa hobihobi.fi -sivustolla

➢ Myönnetty käyttövuoro



Tilojen maksuttomuuden hakeminen 
matalan kynnyksen harrastustoimintaan

➢ Lomake auki 1.9.2022 Oma Vantaassa: 
https://asiointi.vantaa.fi/

➢ Hakemusta täyttäessä tarvitset Timmin
varausvahvistuksesta löytyvän tilausnumeron

➢ Käsittelemme hakemuksen kahden viikon sisällä sen 
jättämisestä

➢ Päivitämme hakemuksessa antamiesi ryhmien tiedot ja 
vuoron hinnan Timmiin ja lähetämme siitä uuden 
varausvahvistuksen hakemuksen yhteyshenkilön 
sähköpostiin

➢ Muiden kuin liikuntatilojen (koulujen ja päiväkotien 
tiloissa) maksuttomuuden hakeminen sähköpostitse 
liikuntapalvelut@vantaa.fi

https://asiointi.vantaa.fi/


Lisätietoja

Uutinen 22.8.2022

Hinnastot

Tilojen käyttöehdot

Avustuskelpoisuus

liikuntapalvelut@vantaa.fi

https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/liikuntatilojen-hinnoittelun-muutoksilla-lisataan-edellytyksia-matalan-kynnyksen-harrastustoiminnalle
https://www.vantaa.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/liikuntatilojen-hinnoittelun-muutoksilla-lisataan-edellytyksia-matalan-kynnyksen-harrastustoiminnalle
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/toimitilat-ja-tilavaraukset/tilavaraukset#anchor-hinnastot
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/toimitilat-ja-tilavaraukset/tilavaraukset/vantaan-kaupungin-tilojen-vapaa-ajan-kayton-kayttoehdot
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/toimitilat-ja-tilavaraukset/tilavaraukset/vantaan-kaupungin-tilojen-vapaa-ajan-kayton-kayttoehdot
https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/talous-ja-strategia/avustukset/liikunta-avustukset#anchor-avustuskelpoisuus
mailto:Ville.Miettinen@vantaa.fi
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Avustusten 
hakujärjestelmä uudistuu



Avustusten 
hakujärjestelmä 
vaihtuu

• Uuden järjestelmän käyttö on samankaltaista kuin 
nykyisen

• Uudistuksessa tavoitellaan parempaa 
toimintavarmuutta ja saavutettavuutta

• Vastaava palvelu on käytössä avustusten haussa 
muissakin kunnissa Suomessa (esim. Pori ja 
Kokkola)



Uudistuksen
aikataulu

• Tavoitteena on ottaa uusi palvelu vaiheittain 
käyttöön loppuvuodesta 2022 alkaen. 
Tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan
myöhemmin.

• Uuden palvelun käyttöönottoon saakka 
avustusten haku normaalisti Oma Vantaan kautta



Miten voin valmistautua?

Uudessa palvelussa otetaan Suomi.fi – valtuudet 
käyttöön: 

• Varmistakaa hyvissä ajoin, että yhdistyksen 
nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein patentti-
ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä

https://yhdistysrekisteri.prh.fi/

Virallisten nimenkirjoitusoikeudellisten tarkistus

Yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja 
tai yksin nimenkirjoitusoikeudellinen EI tarvitse erillistä valtuutta.

• Valtuus mahdollistaa muillekin kuin puheenjohtajalle ja 
nimenkirjoitusoikeudelliselle yhdistyksen edustamisen

• https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista


Miten voin valmistautua?

Oma Vantaan asiointikansio poistuu käytöstä, joten 
ota talteen tarvitsemasi vanhat jo päätöksen saaneet 
hakemukset ja käyttöselvitykset.

Nykyinen asiointikansio poistuu



Uuden järjestelmän testaus

Jos olette aiemmin ilmoittaneet kiinnostuksesta 
osallistua järjestelmän kehittämiseen, voitte saada 
suoraan kutsun avustuskäsittelijöiltä.

Lisäksi OsallistuvaVantaa -sivuilla tiedotetaan 
mahdollisuuksista osallistua uuden palvelun 
testaamiseen: 
https://osallistuvavantaa.fi/p/9dxk3xtx6793

Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan myöhemmin

https://osallistuvavantaa.fi/p/9dxk3xtx6793


Ajankohtaisia



Turvallisemman tilan periaatteet
Turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta. 

Kaikissa kaupungin tiloissa otetaan vuonna 2022 käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.

Mitä turvallisempi tila tarkoittaa?

Paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta 
turvallisuudesta. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kohdata minkäänlaisia 
syrjinnän, kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja. Tämä tarkoittaa ennen 
kaikkea aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa 
näin tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön. Haluamme, että 
jokainen kokee olevansa tervetullut Vantaan kaupungin tiloihin omana itsenään.

Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto on konkreettinen teko, jonka avulla 
voimme aktiivisesti edistää jokaisen tilan käyttäjän turvallisuutta ja mahdollisuutta 
osallistua tilan käyttöön ja toimintaan juuri sellaisenaan kuin on.

Miksi puhumme turvallisemmasta tilasta?

Turvallisuuden tunne on subjektiivinen kokemus. Emme voi luvata jokaiselle 100 % 
turvallista tilaa, mutta voimme luvata toimia siten, että tila tuntuu jokaiselle 
turvallisemmalta. Tämän toteutuminen jakautuu jokaisen tilaa käyttävän vastuulle.

Lisätietoja: Turvallisempi tila | Vantaa

https://www.vantaa.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/vastuullisuus/turvallisempi-tila


Kaupungin 
liikkumisohjelman 
valmistelu käynnistyy

• Kaupunki käynnistää liikkumisohjelman laatimisen 
syksyllä 2022

• Ohjelma on kaupunkitasoinen ja siinä tullaan 
tarkastelemaan liikkumista laajalla tasolla. 

• Fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttuvien osa-
alueiden tunnistaminen koko 
kaupunkiorganisaatiossa

• Liikkumisohjelma tulee täydentämään viime 
vuonna valmistuneita liikuntapoliittisia linjauksia. 



Euroopan urheiluviikko (European 
Week of Sport EWoS) 23.–30.9.2022

Euroopan urheiluviikko on Euroopan komission aloite urheilun ja liikunnan edistämiseksi kaikkialla Euroopassa. Tavoitteena 
on kannustaa eurooppalaisia liikkumaan aktiivisesti sekä lisätä tietoisuutta liikunnan monista hyödyllisistä vaikutuksista. 
Euroopan urheiluviikolla jokainen jäsenvaltio järjestää erilaisia tapahtumia. Suomessa tapahtumat keskittyvät lapsiin ja 
nuoriin. Vantaan kaupunki järjestää Euroopan urheiluviikolla kolme avointa messutyylistä tapahtumaa, jotka on suunnattu 
lapsille, nuorille ja perheille. Tapahtumiin odotetaan satoja osallistujia. 

Tarjoamme lajiliitoille ja seuroille mahdollisuuden järjestää lajiesittelypisteitä tapahtumissa. Me järjestämme tilat ja
koordinoimme toiminnan. Teidän tehtävänänne olisi luoda aktiivinen nonstop lajiesittelypiste, jossa lapset ja nuoret sekä
perheet pääsevät liikkumaan monipuolisesti ja kenties löytämään uuden harrastuksen.

Ilmoittaudu mukaan yhteen tai useampaan EWoS -viikon tapahtumaan 28.8.2022 mennessä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Riikka Riihimäki, p.043-826 9335, riikka.riihimaki@vantaa.fi

Tapahtuma: #BeActive -päivä

Aika / paikka: Ma 26.9.2022, klo 10–13. 

Hiekkaharjun 

urheilupuisto

Sisältö: lajiesittelypisteitä

Tapahtuma: #BeActive Vantaa 2022

Aika / Paikka: pe 30.9.2022, klo 16–20, 

Myyrmäki-halli.

Sisältö: lajiesittelypisteitä / 

näytöksiä 

Tapahtuma: #BeActive -päivä

Aika / paikka: Ti 27.9.2022, klo 10–13. 

Myyrmäen 

urheilupuisto

Sisältö: lajiesittelypisteitä



AKTIIVINEN ELÄMÄNKAARI –
LIIKKUVA VANTAA -HANKE

Erityisen hyvää liikuntaa -osahanke tarjoaa maksuttoman koulutuksen urheiluseuroille ja muille liikunnallista 
toimintaa järjestäville toimijoille!

☀️ 12.9. klo 17.30–19.30 koulutus ADHD-oireisten lasten kohtaamiseen liikuntaharrastuksessa. Koulutus on maksuton ja 
toteutetaan Teams -kokouksena, ilmoittautumiset 11.9. mennessä! Lisätietoa: Jenni Johansson, jenni.johansson@vantaa.fi

HUOM. Erityisen hyvää liikuntaa –hanke kokoaa ja kontaktoi vantaalaisia toimijoita, jotka järjestävät soveltavaa liikuntaa. 
Ilmoitathan yhdistyksesi soveltavan liikunnan tarjonnan, ja olette osana vantaalaista erityisliikunnan verkostoa!

Ikiliikkujat-osahanke tarjoaa maksuttoman koulutuksen senioreiden matalan kynnyksen lihasvoima- ja 
tasapainoharjoittelun lisäämisestä senioreiden tapaamisiin.

☀️ Voimaa ja tasapainoa senioreiden kohtaamisiin-koulutus 5.9. & 12.9. Tikkurilassa ja 6.9. & 13.9. Myyrmäessä. 
Koulutus on maksuton ja se toteutetaan lähikoulutuksena. Lisätietoa: Kiia Haapasalo, kiia.haapasalo@vantaa.fi

☀️ Hobihobi.fi -palvelu jatkaa kasvuaan

Vuoden 2021-2022 aikana Hobihobissa oli yli 11 000 käyttäjää. Parhaimmillaan palvelussa oli tarjolla yli 500 
harrastusmahdollisuutta! Hobihobi.fi tavoittaa omilla somekanavillaan yli tuhat henkilöä viikossa. Seuraa Hobihobin
Instagram ja Facebook -kanavaa, niin pysyt mukana uusimmissa uutisissa. Jos haluat lisätietoa maksuttomasta 
markkinointikanavasta tai haluat lisätä harrastuksia hobihobi.fi -palveluun, ota yhteyttä Markus Helanen, p.043 826 8440, 
markus.helanen@vantaa.fi Nyt myös virtuaaliset harrastusmahdollisuudet löytyvät hobihobista.

mailto:jenni.johansson@vantaa.fi
mailto:kiia.haapasalo@vantaa.fi
mailto:markus.helanen@vantaa.fi


Vantaan kortteliliiga

Vantaan Kortteliliigassa on maksuttomia 
palloilusarjoja ja turnauksia sekä liikunnallisia 
haasteita yli 15-vuotiaille! Mukaan voi ilmoittautua 
niin joukkueena kuin yksittäisenä pelaajana.

☀️Voit ilmoittautua mukaan Vantaan Kortteliliigan 
toimintaan osoitteessa www.vantaankortteliliiga.fi.

Jos sinä tai seurasi haluaa olla mukana järjestämässä 
Vantaan Kortteliliigan sarjoja ja turnauksia niin ota 
rohkeasti yhteyttä: Sami Kaalikoski, p. 050 302 6703 
sami.kaalikoski@vantaa.fi

http://www.vantaankortteliliiga.fi/
mailto:sami.kaalikoski@vantaa.fi


Kiitos


