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  Anomus Teräsrautelan kentän luovuttamisesta ÅIFK:n käyttöön 

 
Anomme Teräsrautelan kenttää käyttöömme. Kentälle rakentaisimme jalkapallonurmen. 

 
Hankesuunnitelma 

 
ÅIFK on perinteikäs turkulainen urheiluseura, jonka jalkapallotoiminta on käynnistynyt 
vuonna 1908. 
 
ÅIFK:n jalkapallotoiminta käsittää nykyään noin 350 jalkapalloa harrastavaa aikuista ja 
lasta, miehiä, poikia, naisia että tyttöjä. Pelaajien ja joukkueiden lukumäärä on kasvanut 
koko 2000- luvun voimakkaasti. Tällä hetkellä meillä on 14 joukkuetta, nuoremmissa 
poikien ikäluokissa (-01 ja -02) molemmissa on yli 40 pelaajaa, myös aloittava P03-
ikäluokka on suurehko. 
 
Määrällisen kasvun ohessa on pystytty myös panostamaan laadulliseen toimintaan, 
seurassa on päätoimiset sekä poika- että tyttöpuolen valmennuspäälliköt, lisäksi 
edustusjoukkueen vastuuvalmentaja on päätoiminen yhdessä TPS:n edustusjoukkueen 
kanssa. ÅIFK on mukana Palloliiton seurakehittämishankkeessa jonka tuella ÅIFK on 
palkannut osapäiväisen talenttivalmentajan päätoimisten valmentajien tueksi. ÅIFK on 
järjestänyt jo ennen tätä sekä erillistä maalivahtivalmennusta että talenttitoimintaa, uuden 
resurssin avulla myös aamutoimintaa (kahtena viikonpäivänä) ja kouluyhteistyötä 
laajennetaan entisestään. 

 
Turun kaupungin vuoroja meillä oli käytössä talvikaudella 2013-2014 noin 12 tuntia, 
Impivaaran jalkapallohallissa ja Kupittaan lämmitettävällä jalkapallonurmella. Lisäksi 
saamme muutaman vuoron lisää kun Kupittaa 2 ja Yläkenttä otetaan käyttöön keväällä. 
Vähäisen vuoromäärän vuoksi olemme vuokranneet harjoitusvuoroja Javenture hallista 
sekä peli- että harjoitusvuoroja Naantalin Karvetin jalkapallonurmelta. Javenturen ja 
Naantalin vuoroista maksamme tänä vuonna n. 60.000 €. Tilanne huhti- ja toukokuussa 
ennen nurmikenttien avaamista ja syksyllä nurmikenttien sulkeuduttua on vieläkin 
huonompi kuin talviharjoituskaudella. Huhtikuussa ja toukokuussa liikuntaviraston jakamia 
vuoroja vähentävät sarjapelit. 
 
Joukkueiden harjoitusmäärät ovat kenttätilanteesta johtuen rajalliset. Kaikki ÅIFK:n 
juniorijoukkueet eivät saa tarvittavaa kenttäaikaa tai tilaa ja osin jaamme joukkueille sekä 
huonoja harjoitusaikoja että ahtaita vuoroja. Harjoitusotteluita on vaikea järjestää ja 
joudumme paljon matkustamaan muiden joukkueiden vieraaksi pystyäksemme 
pelaamaan. 
 
Valmennuspäälliköt käyttävät nykyään suuren osan ajastaan vuorojen hankintaan ja 
vuorojen jakamiseen. 
 



Oman kentän rakentamisen avulla pystymme huomattavasti vähentämään Naantalista ja 
Javenture hallista ostamiamme vuoroja, mutta todennäköisesti emme voi luopua niistä 
kokonaan. 

 
Hankkeen kuvaus 
 
ÅIFK vuokraa Turun kaupungilta kentän , jolle rakennetaan täysimittainen jalkapallokenttä 
jalkapallonurmesta ( esim. Saltex keinonurmi ). Kenttä varustetaan tarkoitukseen sopivalla 
aidalla sekä riittävällä valaistuksella. 
 
Hankkeen vaikutukset 
 
Oman kentän rakentamisella on sekä määrälliset että laadulliset vaikutukset. Harjoitus-
toimintaa pystytään keskittämään enemmän yhteen paikkaan. Oman kentän rakentaminen 
mahdollistaa seuran joukkueiden viikottaisten harjoitusmäärien lisäämisen. Joukkueiden 
harjoitukset pystytään pitämään säännöllisesti. Myös harjoitusotteluita voidaan pelata 
enemmän. 
 
Vaikutus talenttitoimintaan ja sen kehittämiseen omalla kentällä tulee olemaan suuri 
merkitys. Yksilövalmennus sekä pelipaikkakohtaiset harjoitteet kehittävät pelaajia 
entisestään, joka johtaa pelaajien tason kohoamiseen ja siihen että seuran pelaajamäärän 
voidaan jatkossakin odottaa kehittyvän suuremmaksi ja paremmaksi. 
 
Oman kentän vaikutus seuratoiminnan laatuun sekä yhteisöllisyyden lisäämiseksi on 
huomattava. 
 
Hankkeen rahoitus 
 
Hanke rahoitetaan Turun kaupungin , AVI:n , SPL:n hat-trick rahoituksen sekä ÅIFK:n 
oman rahoituksen avulla. 
 
ÅIFK:n oma rahoitus tulee koostumaan seuran pelaajien vanhemmille suunnatusta 
rahoitusmahdollisuudesta, urheilua tukevien (ruotsinkielisten) säätiöiden tuesta, FSI:n 
tuesta, sekä yrityksien sponsorituesta. Myös talviharjoittelun toimintamenojen lasku jättää 
rahaa kentän toiminnan rahoittamiseen. Liitteenä on kustannusarviot molemmille 
vaihtoehdoille. 
 
Hankkeen aikataulu 
 
Hankeen aikataulu on seuraava: 
 
- anomus liikuntalautakunnalle kentän luovuttamisesta seuran käyttöön, syyskuu 2014 
- vuokraneuvottelut ja –sopimuksen teko Kiinteistöliikelaitoksen kanssa , syksy 2014/ 

talvi 2015 
- lopullisten suunnitelmien tekeminen ( asemapiirustus, aitapiirustus, salaoja-

suunnitelma, rakennesuunnitelmat) syksy 2014 siten, että ne ovat valmiit joulukuussa 
2014 

- avustushakemus Aluehallintovirastolle (AVI) joulukuu 2014 



- urakoitsijoiden valinta 2015 talvi ja kevät 
- rakentaminen on tarkoitus suorittaa 2015 kesän ja alkusyksyn aikana 
 
 
 
Liitteenä kentän alustava kustannusarvio. 
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