
 

LIIKUNTATOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄT 

TOIMINTA-AVUSTUKSET 2021 
 

Kokemäen kaupungin vapaa-aikalautakunnan talousarviossa on varattu 32 000 € liikuntatoiminnan 

tukemiseen. Avustusta myönnetään kokemäkeläisille rekisteröidyille urheiluseuroille ja -kerhoille sekä 

muualle rekisteröidyn urheiluseuran kokemäkeläiselle alajaostolle (oma toiminta, talous ja hallinto). 

Avustuksia voidaan myöntää seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 

1. PERUSAVUSTUKSET 14 000 € 
 

Avustus on tarkoitettu toimintaan ja yleiskuluihin. Hakemukseen tulee liittää vuoden 2020 tilinpäätös ja 

toimintakertomus sekä vuoden 2021 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Halutessaan järjestö voi koota 

vuoden toimintatiedot esille tiiviisti yhdelle sivulle vapaamuotoisesti. Lisäksi järjestöt voivat kertoa 

montako toimintatuntia järjestö kuntalaisille (jäsenilleen) tarjoaa. Esille myös toiminnan tasot. 

Joukkuesarjoissa esim. Suomi-sarja, piirisarja jne. Yksilöurheilussa esim. piiritasolle yltäneet 

tulokset. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, määrä, laatu ja 

laajuus. Lisäksi huomioidaan matalan kynnyksen lapsille ja nuorille suunnatun harrastustoiminnan 

määrä, jäsenmäärä, hakijan omatoimisuus ja avustuksen saamisen tarve. 

 

Perusavustushakemukset on toimitettava vapaa-aikatoimistoon 31.3.2021 klo 12.00 mennessä.  
 

2. KOHDEAVUSTUKSET 16 000 € 
 

Kohdeavustushakemukset on toimitettava vapaa-aikatoimistoon 29.10.2021 klo 12.00 mennessä.  

 

Kohdeavustusta jaetaan seuraaviin kohteisiin: 
 

2. A Koulutusavustus 2000 € 
Selvitys Valmennus/koulutuskuluista 1.11.2020-31.10.2021.  

 

Koulutusavustus koskee oman seuran koulutustoimintaa tai liittojen ja piirien koulutustoimintaan 

osallistumista, kuten mm. liikuntajärjestö- ja toimitsijakoulutus, valmentaja- ja ohjaajakoulutus ja 

kuntoliikunnan ohjaajakoulutus. Tarvittaessa esim. koulutustapahtuman ohjelma liitteeksi selventämään 

asiaa. Tukea myönnetään laskennallinen prosenttiosuus kuluista. 

 

Sarja- tai kilpailumatkoja ei hyväksytä koulutukseksi eikä harjoitusleireiksi. Koulutuskuluiksi ei 

hyväksytä myöskään paikallisten kerhojen ohjaajien palkkoja/matkakuluja. 

 

Erittelyssä tulee olla selkeästi esillä seuran/joukkueen/valmentajan/urheilijan yms. kuluja seuraavasti 

(erillinen liite): 

 Tositenumerointi 101 – 199 (Tositteesta tulee näkyä, että lasku on 

maksettu) 

 osanottajat (alle 5, nimet tai esim. C-tyttöjen joukkue) 

 koulutuksen ajankohta 

 koulutuspaikka  

 selvitys menoista (esim.: kurssimaksu, majoitus, matka tai ruoka) 



 

 

 

 

 koulutukseen osallistuvan joukkueen sarjataso (esim. piirisarja) 

 yksilölajeissa piiritason kisoissa kilpailevat urheilijat 

 

2. B Toimitila-avustus 13 000 € 
 

Selvitys toimitilojen vuokrakuluista 1.11.2020-31.10.2021. 

 

Toimitila-avustusta voidaan myöntää seuran/joukkueen käyttämiin harjoitustilan tai -alueen 

vuokramenoihin. Tilan käyttö tulee tarvittaessa voida osoittaa esim. ohjaajan/valmentajan 

vahvistamalla käyttöpäiväkirjalla tms. luotettavalla tavalla. Tukea myönnetään laskennallinen 

prosenttiosuus vuokrakuluista. 

 

Tukea myönnettäessä huomioidaan joukkueen/urheilijan harjoitus/pelipaikkojen vuokrat tms. kuluja. 

Erittelyssä tulee olla selkeästi esillä (erillinen liite): 

 Tositenumerointi 201–299 selvityksen liitteeksi (Tositteesta tulee 

näkyä, että lasku on maksettu) 

 tilan käytön päivämäärä 

 paikka/tila (kenelle vuokra on maksettu) 

 tilavuokran määrä 

 viikkovuoron tunnit (esim. 2 tuntia/vk.)  

 käyttäjäryhmä (> 5 nimet tai esim. tyttöjen c -joukkue) 

 Liitteet (esim. käyttösopimus) 

 

2. C Urheilutapahtuma/kilpailu-avustus 1000 € 
Avustusta haetaan kohdeavustuslomakkeella 29.10.2021 mennessä.  

 

Avustuskohteina voi olla esim. Kokemäellä järjestettävät kansalliset/kansainväliset 

urheilutapahtumat/kilpailut tai muu merkittävä kansainväliseen urheilukilpailuun osallistuminen. 

Hakijan tulee olla paikallinen rekisteröity liikuntajärjestö. Hakijan on liitettävä hakemukseen 

vapaamuotoinen selvitys tapahtumasta ja siihen liittyvistä kuluista. 

 

Avustushakemuksia ja lisätietoja: vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä, p. 040 488 

6172 ja www.kokemaki.fi. 
 

Hakemukset tulee osoittaa Kokemäen kaupungin vapaa-aikatoimistoon, 

Tulkkilantie 2, 32800 KOKEMÄKI. 
 

3. KOKEMÄEN PARHAAT URHEILIJAT JA STIPENDIEN SAAJAT 2000 € 
 

Vuoden lopulla palkitaan parhaat urheilijat. Seuroja pyydetään tekemään esityksiä palkittavista 

urheilijoista 29.10.2021 klo 12.00 mennessä. Esityksiä voi tehdä pitkin vuotta kirjallisesti sähköpostilla: 

elina.heinila@kokemaki.fi. Järjestön oma aktiivisuus esitysten teossa on tärkeää.  

 

 

 

 

http://www.kokemaki.fi/
mailto:elina.heinila@kokemaki.fi


 

 

 

 

 

Urheilustipendien ja parhaiden urheilijoiden myöntämisen kriteerit: 

 
PALKITSEMISKRITEERIT 
 

1 § Stipendin tarkoituksena on edesauttaa urheilijan harjoittelun ja kilpailemisen johdosta 

tulleiden kulujen korvaamisessa. 
 

Lisäksi stipendien tarkoitus on kannustaa urheilijoita, jotka ovat tuoneet myönteistä 

julkisuutta kotipaikkakunnalleen. 
 

2 § Stipendin saajan on oltava kokemäkeläinen ja paikallisen urheiluseuran jäsen. Mikäli ei 

jonkin lajin seuraa tai urheilijan saavutuksia vastaavaa kilpailumahdollisuutta sekä tasoa 

paikkakunnalla ole, voi edustus tapahtua muunkin seuran puitteissa. 
 

Lisäksi stipendin saajina voidaan huomioida opiskelun vuoksi paikkakunnalta 

poismuuttanut paikallisessa seurassa ansioitunut henkilö. 
 

3 § Stipendi myönnetään vuosittain urheilijain kokonaisansiot huomioon ottaen. Myös 

menestyneelle joukkueelle tai joukkueen kokemäkeläisille jäsenille stipendi voidaan 

myöntää. 
 

4 §  Tasavertaisilla sijoilla eri lajeissa saavutettuja tuloksia verrataan toisiinsa. Tällöin 

voidaan ottaa vertailukohdaksi lajin levinneisyys ja harrastuksen laajuus sekä 

mestaruuden tai tuloksen saavuttamista tavoitelleiden määrä. 
 

5 § Urheilijastipendi voidaan myöntää Suomen mestaruuden, Suomen ennätyksen, 

mestariluokan tai muun tuloksen tai huomattavan sijoituksen johdosta erikoisliittojen 

lajeissa. 
 

6 § Stipendit myönnetään seuraavaa tasojaottelua käyttäen: 

yleisen sarjan huomattavat kansainväliset tai kansalliset saavutukset 

muut yleisen sarjan kansalliset saavutukset 20-, 18-, 16- ja 14-vuotiaiden tyttöjen ja 

poikien huomattavat kansainväliset ja kansalliset saavutukset 

muut saavutukset 20-, 18-, 16- ja 14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoissa 
 

7 § Stipendien suuruudet tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. 
 

8 §  Urheilija voi käyttää stipendin parhaaksi katsomallaan tavalla. 
 

9 § Vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain määräajan, jonka puitteissa voi tehdä 

esityksiä näiden sääntöjen mukaisesti huomioitavista. Esityksen huomioitavista voivat 

tehdä urheiluseurat, joukkueet, valmentajat ja yksityiset henkilöt.  Vapaa-

aikapäällikkö voi päättäessään asiasta huomioida myös muita kuin määräaikaan 

esitettyjä henkilöitä/joukkueita näiden sääntöjen kriteereitä noudattaen. 


