
AVUSTUSOHJE v. 2017
Pieksämäen kaupungin Liikuntatoimi

TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustus on tarkoitettu liikuntatoimintaan. Avustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. Ja-
ettavasta avustusmäärärahasta lautakunta voi jättää osan jaettavaksi viranhaltijapäätöksellä.

Hakuaika:
Tammikuun viimeinen arkipäivä klo 15:00 mennessä.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteet:
Hakemuksen liitteeksi vaaditaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätöstiedot.

Myönnetään:
- ensisijaisesti lasten ja nuorten liikuntaan

- rekisteröidyille yhdistyksille, jotka järjestävät ohjattua toimintaa Pieksämäen asukkaille ja jotka
ovat SLU:n lajiliittojen jäseniä. Yhdistysten jaostojen, yksittäisten henkilöiden ja muiden ryhmien
hakemuksia ei käsitellä.

- voidaan kuitenkin myöntää yksittäiselle henkilölle tai ryhmälle siinä tapauksessa, että paikkakun-
nalla ei ole lajissaan toimivaa yhdistystä.

Ensisijaisesti: koulutus, kilpailukulut, tapahtumajärjestelyt
Poikkeustapauksessa: matkakulut
Ei myönnetä: palkkakuluihin

Liikuntavälineisiin voi hakea kohdeavustusta (ei henkilökohtaisiin).

Menoista vaaditaan tarkennettu erittely. Esimerkiksi kilpailukulut on avattava siten, että lisenssi-
maksut, majoituskustannukset ynnä muut on kirjattu erikseen.

Maksetaan:
Myönnetty avustus maksetaan kuitteja vastaan. Muu maksumenettely vaatii erillisen sopimisen.

OHJAAJA-AVUSTUS

Hakuaika:
Toukokuu ja joulukuu.

Ohjaaja voi saada avustusta enintään 8 ohjauskerrasta/kk/ryhmä.  Mikäli ohjaaja ohjaa 2 ryhmää,
avustusta voi hakea kummastakin ohjatusta ryhmästä (yhteensä 16 ohjauskerrasta/kk).
Avustus on 4 euroa kerralta.

Nuorten ohjaaja-avustus myönnetään alle 18-vuotiaiden liikunnanohjaukseen ja urheiluvalmen-
nukseen. Yksilölajien ryhmissä on oltava 4 ja joukkuelajien ryhmissä 8 osallistujaa. Kahdelle oh-
jaajalle osallistujamäärät ovat kaksinkertaiset.

Erityisliikunnan ohjaaja-avustus myönnetään erityisliikunnan ohjaukseen. Osallistujamäärien
minimiraja on 7 osallistujaa.



LIIKUNTAPAIKKA-AVUSTUS

Hakuaika: jatkuva haku
Myönnetään erilaisille yhteenliittymille (mm. liikuntaseurat, kylätoimikunnat), jotka ylläpitävät alu-
eellaan liikuntapaikkoja.

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti kantakaupungin sekä Virtasalmen ja Jäppilän taajamien ulko-
puolisten liikuntapaikkojen kunnossapitoon. Paikoille, joille ei kaupungin omat kunnossapidon toi-
menpiteet yllä. Avustus myönnetään vain peruskunnossapitoon (esim. raivaus, lanaus). Lajien
vaatimat yksityiskohdat tulee käyttäjien huolehtia itse.

Liikuntapaikka-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustus maksetaan tuntierittelyn perusteella,
kun työ on tehty. Liitteeksi vaaditaan tuntierittely, josta ilmenevät päivämäärät, tuntimäärät, tehdyt
työt ja käytetyt välineet.

STIPENDIT

Hakuaika: jatkuva haku.

Myönnetään SM-kilpailussa mitalisijoille yltäneelle alle 29 -vuotiaalle urheilijalle tai joukkueen jä-
senelle.
Voidaan myöntää ns. valmentajastipendi ansioituneelle, pitkäaikaiselle seuratyöntekijälle.
Vuoden liikuntateosta voidaan myöntää stipendi. Vuoden liikuntateko on merkittävä paikallisesti tai
kansallisesti.

Joulukuussa valittavan Pieksämäen parhaan urheilijan stipendi on 1 000 euroa.

Menestyksen mukaan myönnettävien stipendien suuruudet v. 2017:
- yleisen sarjan SM 1. 300 €
- yleisen sarjan SM mitali 200 €
- nuorten sarjan SM 1. 200 €
- nuorten sarjan SM mitali 100 €
- joukkueet 3hlöä tai vähemmän 50 €
- joukkueen SM sijoitus noudattelee yksilön menestystä (joukkue =yksilö)

Avustukset ja stipendit haetaan sähköisellä lomakkeella:
sport.pieksamaki.fi ja www.pieksamaki.fi.


