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RUSDno-2020-347
Hyvinvointitoimialan talven 2020-2021 sisäliikuntatilojen ja muiden tilojen vakiovuorot 

Hyvinvointilautakunta 6.9.2018 § 74 mukaan Ruskotalon, koulujen liikuntasalien ja 
kenttien käyttö ruskolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten järjestötoimintaan on 
maksutonta.
Hallintosääntö § 25 mukaan hyvinvointitoimialan käyttövuoroista päättää kirjasto- ja 
kulttuuritoimenjohtaja.

Hyvinvointitoimialan sisäliikuntatilojen vakiovuorojen haku talvikaudelle 2020-2021 oli 
avoinna 12.6.-1.7.2020.
Hausta tiedotettiin kunnan www-sivulla, some-kanavissa sekä sähköpostilla 
järjestöille. Haku oli sähköinen.

Ruskon kunta hankkii Raisio-opistolta kansalaisopistopalveluita. Raision opisto on 
hakenut käyttövuoroja järjestämilleen kursseille liikuntasaleista.

Hyvinvointilautakunnan 6.9.2018 asiassa § 74 hyväksymien varaussääntöjen mukaan 
periaatteena on, että Ruskotalon tiloja, koulujen liikuntasaleja ja kenttiä käsitellään 
vuoroja jaettaessa samanarvoisina. Vuorojenjaon tarkemmat periaatteet ovat 
seuraavat:
 

1. Vuoroja jaettaessa priorisoidaan kunnan järjestämää 
toimintaa ja tilaisuuksia.
2. Mikäli harjoitusvuoron kohdalla on ottelu tai kilpailu, 
menevät ne harjoitusvuorojen edelle.
3. Ruskolaisia seuroja ja yhdistyksiä priorisoidaan vuoroja 
jaettaessa. Liikuntatiloissa liikunnan harrastajat ovat 
etusijalla.
4. Vuorot jaetaan muille kuin ruskolaisille seuroille ja 
yhdistyksille hakemusten tulojärjestyksessä mikäli 
hakemukset osuvat samaan ajankohtaan ja neuvottelemalla 
ei löydetä kaikille sopivaa ajankohtaa. 

Muita varattavissa olevien vuorojen jakoon liittyviä 
periaatteita ovat seuraavat:

1. Vuoroja anoo aina seura tai yhdistys, joka jakaa sille 
myönnetyt ajat eteenpäin ryhmilleen.
2. Päällekkäisvarauksissa käydään aina ensin neuvottelu 
varaajien kanssa.
3. Mikäli päällekkäisvarauksissa ratkaisua ei löydy, saa 
vuoron se, jolla se on ollut aiemmin.
4. Vuoroja jaettaessa pyritään lapset ja nuoret sijoittamaan 
heille kasvun ja kehityksen kannalta sopiviin aikoihin.
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Tilojen maksuttomuutta koskevat periaatteet:
 

1. Ruskotalon, koulujen liikuntasalien ja kenttien käyttö 
ruskolaisten urheiluseurojen ja yhdistysten 
järjestötoimintaan on maksutonta. Maksuttomuus koskee 
Ruskotalon osalta ylä- ja alasalia, kuntosalia, 
pukuhuonetiloja, saunatiloja sekä kahviota, mutta ei 
palveluita. 
2. Ruskotalon, koulujen liikuntasalien ja kenttien käyttö on 
maksutonta ulkopaikkakuntalaisille yhdistyksille ja 
urheiluseuroille vain siinä tapauksessa, että tilan käyttö 
koskee kohdennetusti ruskolaisille nuorille ja aikuisille 
suunnattua harrastustoimintaa.
 

Hakuun osallistuneiden toimijoiden kesken käytiin sähköpostikirjeenvaihtoa, mikäli 
vuortoive edellytti tarkennuksia tai jos samaan tilaan oli yhtäaikaisia hakemuksia.

30.7.2020 järjestettiin etäneuvottelu Ruskotalon liikuntahallista vakiovuoroja 
hakeneiden kesken.
Päätökseksi tuli neuvoteltu tulos muilta osin paitsi liikuntahallin kokotilan perjantai klo 
21-22, jota FC Rp haki jälkikäteen.
Neuvottelussa käsiteltiin myös muita tiloja niiltä osin, kun vuoroja pystyttiin niihin 
sijoittamaan Ruskotalon liikuntahallista. 

Hakuajan jälkeen tai muita kanavia kuin hakulomaketta käyttäen haettiin 
käyttövuoroja seuraavasti:  
Vahdon Tuisku ei ilmoittanut hakuaikana hakemiansa viikonpäiviä ja kellonaikoja, 
mutta tarkensi tietoja kysyttäessä sähköpostitse ja ilmoitti samalla hakevansa 
vakiovuoroja myös Laukolan koulun liikuntasaliin. Labra ry haki tiloja hakuajan 
päätyttyä 22.7.2020. Ruskon naisvoimistelijat muutti hakemustansa 22.7 siten, että 
perjantailta ei haettu Ruskotalon liikuntahallin kokotilaa, vaan Hiidenvainion koulun 
liikuntasalia klo 17-21.30. MLL Rusko haki Ruskotalon kahviosta vakiovuoroa hakuajan 
päättyttyä 31.7.2020 tiistaille klo 10-12. FC Ruskon Pallo haki Ruskotalon koko 
liikuntahallin pe klo 21-22 - vakiovuoroa 30.7.  Ruskon naisvoimistelijat haki 
Ruskotalon juhlasalista lisävakiovuoroa 4.-6.8.2020 toiveenaan tiistai klo 17-18 . 

Hakuun osallistuneet järjestötoimijat ja myönnetyt vuorot ovat oheisessa 
päätöksessä:  

 

 

Päätöksen peruste
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Hallintosääntö § 25

Päätös
 

Budokwai

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Sunnuntaisin klo 14-15  

 

Eläkeliiton Vahto - Rusko

Laukolan koulun liikuntasali

Tiistaisin klo 16-18

 

Eläkkeensaajat

Ruskotalon juhlasali

Perjantaisin klo 12-13.30  

 

FC Ruskon Pallo

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

Maanantaisin klo 18.30 – 20
Tiistaisin klo 20 – 22
Keskiviikkoisin klo 18-19, 20-21
Torstaisin klo 17-18
Perjantaisin klo 20-22
Lauantaisin klo 9.30 – 11, 13-17, 18-20
Sunnuntaisin klo 10.30 – 20

Kirkonkylän koulun liikuntasali

                               keskiviikkoisin 19-20

 

Labra ry

Hiidenvainion koulun liikuntasali

Sunnuntaisin klo 18-19 

 

Merttelän koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 18.30-20 
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MLL Rusko

Ruskotalon yläkerran kahvio

              Tiistaisin klo 10-12

 

 

MLL Vahto

Laukolan koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 14-16
Tiistaisin klo 14-16 
Keskiviikkoisin klo 14-16 
Torstaisin klo 14-16 
Perjantaisin klo 13-16
 

MTK Rusko

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

Maanantaisin klo 20-21 

 

Pyrkivä Gymnastics

Hiidenvainion koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 16-18

 

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Keskiviikkoisin klo 17-19

 

RuskoBiitsi

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Tiistaisin klo 19-21
Torstaisin klo 19-21

             

Ruskon kunta
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Muu yhteistoiminta

Laukolan koulun liikuntasali

Torstaisin klo 16-17

 

Nuorisopalvelut

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

Tiistaisin klo 15-16 

 

Ruskotalo, juhlasali / liikuntasali

Maanantaisin klo 13-19
Keskiviikkoisin klo 13-16
Perjantaisin klo 13.30-22

 

Raisio-opisto

Hiidenvainion koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 18.30 - 20.00 7.9.2020 - 19.4.2021
Keskiviikkoisin klo 17.15 - 19.00 9.9.2020-14.4.2021

 

Merttelän koulun liikuntasali

Tiistaisin klo 19-21 8.9.-8.12.2020, 12.1.2021 - 22.4.2021
Torstaisin klo 16.45-19.30 10.9.2020- 22.4.2021

Vahdon lähikirjasto

Torstaisin klo 18.45-20.30  14.1.2021 - 15.4.2021

 

Ruskon naisvoimistelijat

Hiidenvainion koulun liikuntasali

Tiistaisin klo 17-21.30
Torstaisin klo 17-19.30
Perjantaisin klo 17-21.30

Kirkonkylän koulun liikuntasali

                                 Tiistaisin klo 17-18

Laukolan koulun liikuntasali
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Keskiviikkoisin klo 17-18
Perjantaisin klo 17.30-18.30

Merttelän koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 17-18
Sunnuntaisin klo 17.30-18.30

Ruskotalon juhlasali

Maanantaisin klo 19-21
Tiistaisin klo 17-20
Keskiviikkoisin klo 17-19.30
Torstaisin klo 18 – 19.30

Ruskotalon kuntosali

Lauantaisin klo 17-19 

Ruskotalon liikuntahalli, koko tila
         Torstaisin klo 21-22

Ruskotalon liikuntahalli, lohko 2
          Torstaisin klo 18-19

 

Ruskon VPK

Kirkonkylän koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 21-22
Perjantaisin klo 18-20

Ruskon Pallo -67

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

Maanantaisin klo 21-22
Tiistaisin klo 17-20
Keskiviikkoisin klo 21-22
Perjantaisin klo 15-17.30, 18.30-20
Lauantaisin klo 11-13, 17-18, 20-22
Sunnuntaisin klo 20-22

Ruskotalo, liikuntahalli, lohko 1

Torstaisin klo 18.30-21

Ruskotalo, liikuntahalli, lohko 2

Torstaisin klo 19-21
Torstaisin klo 21-21:30 myönnetään ehdolla, että vuoron käytöstä 
neuvotellaan tapauskohtaisesti Ruskon Naisvoimistelijoiden kanssa
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Kirkonkylän koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 19-21
Tiistaisin klo 18-19, 21-22
Keskiviikkoisin klo 20-22
Torstaisin klo 18-19, 21-22

Ruskotalon kuntosali

Lauantaisin klo 19-21 
Sunnuntaisin klo 19-21 

 

Ruskon Rytmisen Voimistelun Vanhempainyhdistys ry

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila tai lohko 1

Maanantaisin klo 15-17.30. Huomioitava, että salin toinen lohko on 
pöytätenniksen pelaajien käytössä klo 16-17
Keskiviikkoisin klo 16-18

Kirkonkylän koulun liikuntasali
   Sunnuntaisin klo15-17
 

 

Ruskon Yritys

Hiidenvainion koulun liikuntasali

Torstaisin 19.30-20.30

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

Maanantaisin klo 17.30-18.30 

Ruskotalon kuntosali

Lauantaisin klo 15-17
Sunnuntaisin klo 15-17

 

Sb tractors

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila

                                            Keskiviikkoisin klo 19-20

 

Sulkapalloseura Clear

Ruskotalo, liikuntahalli, kokotila
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Perjantaisin klo 17.30-18.30
Sunnuntaisin klo 9.30-10.30
 

Team 17

Laukolan koulun liikuntasali

Perjantaisin klo 16-17.30, 20-22 
Sunnuntaisin klo 18-19.30

Merttelän koulun liikuntasali

Keskiviikkoisin klo 17.45-19.45

 

Vahdon maa- ja kotitalousnaiset

Laukolan koulun liikuntasali

Tiistaisin klo 19.30-20.30

Vahdon Tuisku

Laukolan koulun liikuntasali

 Maanantaisin klo 18-19
 Tiistaisin klo 18-19.30
 Keskiviikkoisin klo 18-20
 Torstaisin klo 18-20
 Lauantaisin klo 12-14
 Sunnuntaisin klo 15-16

Laukolan koulun kuntosali

 Maanantaisin klo 18-19.30
 Keskiviikkoisin klo 18-19.30
 Sunnuntaisin klo 12-13.30

Vahdon VPK

Laukolan koulun liikuntasali

Maanantaisin klo 19-20 
Perjantaisin klo 18.30-20
Sunnuntaisin klo 19.30 - 21 

 

 

Vakiovuorot ovat voimassa 10.8.2020 - 31.5.2021. Sisäliikuntakausi jatkuu 
oletusarvoisesti marraskuusta maaliskuun loppuun. 
Vuorot ovat kauden ajan varattuina yhdistyksille. Yhdistykset voivat tarvittaessa sopia 
vähäisistä joustoista keskenään.  
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Mikäli myönnetty vuoro jää kauden aikana lähes tarpeettomaksi, siitä on ilmoitettava 
vuoron myöntäneelle viranhaltijalle. 
Vuoron saaneiden on tarkistettava, että vuoron vastuuhenkilöllä on yhdistyksen 
edustajana käyttöoikeus kunnan käyttämään tila- ja ajanvarausohjelma Timmiin.

 

Allekirjoitus

Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Nähtävillä Ruskon kunnan www-sivuilla 7.8.2020 alkaen


