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KUNTOPORTAAT
Lisää viihtyisyyttä
Me Loimaan liikunta ry:ssä 
uskomme, että urheilu- ja 
liikuntatoiminnan aktiivisuus 
vaikuttaa voimakkaasti 
paikkakunnan viihtyisyyteen. 
Viihtyisyydellä tiedetään 
taas tutkitusti olevan suuri 
merkitys ihmisten asuinpaikan 
valintaan. Haluamme tätä 
kautta edistää Loimaan 
mahdollisuuksia mieluisana 
asuinpaikkana. Loimaan liikunta 
ry:n jäsenseurat uskovat myös, 
että menestyksekäs yhteistyö 
vaatii keskinäistä luottamusta 
ja sitä olemme päättäneet 
testata rakentamalla vanhalle 
vesitorninmäelle kuntoportaat, 
jotka ovat kaikkien vapaassa 
käytössä. 
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Kuntoportaat palvelevat kesällä kuntoilijoita ja maiseman ihailijoita. Talvella ne toimivat 
edellisten lisäksi myös nousuportaina ja lähtöalustana pulkkailijoille. Projektiin kuuluu por-
taiden lisäksi myös parannettu valaistus rinteessä ja portaissa. Projektiin on haettu rahoi-

tusta Leader-ryhmä Jokivarsikumppanien kautta. Tammikuun lopussa kokouksessaan Jokivarsi-
kumppanien hallitus puolsi rahoitushakemusta seuraavalla kommentilla:

Jokivarsikumppanien hallitus puoltaa rahoituksen myöntämistä investointi-hankkeelle ja 
pitää Loimaan Liikunta ry:n hanketta hyvänä ja liikunnallisuutta lisäävänä hankkeena, joka 
tuo iloa myös lapsille talvisten harrastusten myötä (pulkkamäki vieressä). Hanke myös lisää 
paikallisten urheiluseurojen keskinäistä yhteistyötä.

Lopullisen sinetin Leader-rahoitukselle antaa ELY-keskus. Päätös on odotettavissa parin kuukau-
den sisällä. Leader-rahoituksen osuus on 65% kokonaiskuluista. Loppu katetaan talkootyöllä ja 
omarahoituksella. Portaiden on tarkoitus olla käyttökunnossa syksyllä 2018. 

Loimaan liikunta ry edustaa noin 2500–3000 loimaalaista jäsenseurojensa kautta. Kuntopor-
taat ovat siis vaikuttavuudeltaan suuri projekti. Pyydämme yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä ihmisiä 
mukaan auttamaan omarahoitusosuuden saamisessa kasaan. Mikäli rahoitusta kertyy enemmän 
kuin 11 173,83 euroa (omarahoitusosuus), niin loppu käytetään portaiden ylläpitoon tai tulevien 
yleishyödyllisten hankkeiden omarahoitusosuuksiin. 

Portaiden alapäähän asetetaan Loimaan Kiven lahjoittama valaistu kivi, johon kaiverretaan ra-
hoittamisessa mukana olleiden yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden nimet.

Kuntoiluun, maiseman ihailuun ja pulkkailuun 
KUNTOPORTAAT

on 1½ vuotta vanha loimaalaisten 
urheiluseurojen yhteistoimintayh-
distys. Yhdistykseen on liittynyt tä-
hän mennessä jo kahdeksan urhei-
luseuraa:

• Loimaan Naisvoimistelijat 
• LP Juniorit 
• Loimaan Jankko 
• Loimaan Korikonkarit 
• Loimaan Palloseura 
• Loimi-Kiekko 
• Loimaan Uimaseura 
• Budoseura Ippon

Yhdistyksen tarkoituksena on 
sääntöjensä mukaan:

Seuran tarkoituksena on yhteistyös-
sä Loimaan kaupungin kanssa ja sen 
avustuksella edistää liikuntaharras-
tusta seuran toiminta-alueella ja olla 
niiden yhdistysrekisteriin merkittyjen 
jäsenseurojensa yhdyssiteenä, jotka 
näiden sääntöjen edellyttämin tavoin 
edistävät seuran toiminta-alueella 
jäsenseurojensa liikuntaharrastusta, 
niin että mahdollisimman moni har-
rastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-ur-
heilua edellytystensä ja tarpeidensa 
mukaisesti. 

PORTAAT  
NUMEROINA:

Kokonaiskustannus 
42 653,80 €

Leader-rahoitus 
27 724,97 €

Talkootyön arvo 
3 755,00 €

Omarahoitus  
11 173,83 €

Portaiden pystysuora 
nousu 17 metriä

Portaiden leveys 
2,5 metriä

Kaiteet  
molemmin puolin

Portaiden määrä 
noin 135 kpl

Lähtötasoja pulkka- 
mäkeen 3 kpl

Rakennusmateriaali 
puu

Valaistus 
portaissa ja mäessä

LOIMAAN LIIKUNTA RY:N JOHTOKUNTA

Jaakko Haltia • Anne Åkerblom • Jarmo Sillanpää 
Sanna Mäkinen • Jussi-Pekka Niittymäki • Tommi Holma 

Kari Ristanen • Aapo Savo • Lasse Alisaari

Kiittäen,

Lähde mukaan!Kategoria YRITYKSET Summa

1 Yritys X 2 000 €

2 Yritys Y 1 000 €

3 Yritys P 500 €

4 Yritys N 200 €

Kategoria YKSITYISET Summa

5 Veikko Valpas 50 €

TOIMI
NÄIN:

FI24 5239 0020 1215 98

Maksa haluamasi summa  
31.5.2018 mennessä tilille:

Muista kirjoittaa maksaessasi selvästi tukijan 
nimi – tämä nimi tulee myös kiveen.

Nimikaiverrusten koko ja järjestys  
kategorioittain esimerkin mukaisesti.


