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Liikunta- ja vapaa-aikatoimen avustusohjesääntö
Liikunta- ja vapaa-aikalautakunta 27.1.2021 § 5

1. YLEISTÄ LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA
Liikuntalaki 5 §, kohta 2, ”Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle tukemalla
kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta” (390/2015).
Varkauden kaupungin liikunta- ja vapaa-aikalautakunta päättää vuosittain seuraavista avustuksista:
1. Liikuntaseurojen toiminta-avustus
2. Erityisryhmien toiminta-avustus
3. Urheilustipendit
Varkauden kaupungin liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on hallintosäännön mukaan
mm. päättää niiden avustusten jaosta, jotka Varkauden kaupungin talousarviossa on varattu
paikallisen liikuntatoiminnan tukemiseen ja ovat liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan päätösvallan
alaisia avustuksia. Liikunta- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarviossa
määrärahan käytettäväksi liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen. Liikunta- ja vapaa-aikalautakunta
päättää omista avustusperusteistaan ja avustusten myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain
avustuksiin käytettävän määrärahan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.
Liikunta-avustuksilla tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka liikunta- ja vapaa-aikalautakunta tai
sen alainen viranhaltija vuoden aikana myöntää liikuntaseurojen ja järjestöjen liikuntatoiminnan
tukemiseen.
Avustusten haussa, hakemusten käsittelyssä, maksatuksessa ja avustusten käytön valvonnassa
noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai määrätty.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan seuran muualta saatavissa oleva tuki. Edelleen avustuksen
maksamisen ehtona on, että hakija ei saa samaan tarkoitukseen avustusta miltään muulta
kaupungin hallintokunnalta. Avustuksia ei myönnetä kaupunkikonsernin omiin liikuntatapahtumiin.

2. LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUS
Liikuntaseurojen toiminta-avustukset myönnetään liikuntaseurojen sääntömääräisen toiminnan
tukemiseen. Toiminta-avustus myönnetään hakijalle noudattaen liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan
hyväksymää jakoperustetta.
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2.1 LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
Hakijan tulee olla varkautelainen liikuntaseura, joka on rekisteröity ja toiminta on jatkunut vähintään
yhden kalenterivuoden. Seuran tulee toimia Varkauden kaupungin alueella ja kuulua jäsenenä
valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon. Hakijan toiminnan on sääntöjen mukaan oltava
pääasiassa liikuntaa.
Erityisestä syystä voidaan avustusta myöntää lautakunnan harkinnan mukaan alueelliselle liikuntatai erityisjärjestölle, mikäli se selkeästi tarjoaa toimintaa kaupungin alueella, eikä vastaavaa
lajiseuraa ole kaupungissa.

2.2 LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT
Määrälliset:





Toimintaan osallistuvien määrä/jäsenmäärä
Toiminnan säännöllisyys ja laajuus
Toiminnan rahoituksen tasapaino ja avustuksen tarve (kulut ja tuotot)
Muualta saadut avustukset

Laadulliset:





Alle 18v liikuntaryhmien määrä
Ohjaajien ja valmentajien koulutustaso ja koulutusaktiivisuus
Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
Hakijan toiminta tukee Varkauden kaupungin kaupunkistrategiaa sekä liikunta- ja vapaaaikatoimen tavoitteita kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä

2.3 LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKU
Avustukset haetaan sähköisellä Timmi- järjestelmällä. Sisäänkirjautumislinkki Timmi- järjestelmään
on kaupungin verkkosivuilla. Ohjelma vaatii rekisteröitymisen ja seurojen/yhdistysten
yhteyshenkilöiden käyttöoikeudet hyväksyy ohjelman operatiivinen pääkäyttäjä (ennen hyväksymistä
ei anomusta pysty täyttämään). Ohje rekisteröitymisestä, käyttäjätunnuksen oikeuksien
laajentamisesta ja avustusanomuksen jättämisestä löytyy Timmi- järjestelmän kirjautumissivulta.

2.4 LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKUAIKA
Liikuntaseurojen toiminta-avustukset haetaan vuosittain 1.4. – 30.4.
Avustusta voidaan myöntää ainoastaan määräaikaan mennessä jätetystä hakemuksesta.
Hakemuksen liitteitä voidaan täydentää määräajan jälkeen.
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2.5 URHEILUSEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUKSEN LIITTEET
Anomukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:






Toimintasuunnitelma
Talousarvio
Tulos- ja taselaskelma (edelliseltä vuodelta)
Toimintakertomus (edelliseltä vuodelta)
Tilintarkastus/toiminnan tarkastuskertomus (edelliseltä vuodelta)

Lisäksi seuraavat asiakirjat, mikäli niitä ei ole toimitettu aikaisemmin:
 Yhdistyksen säännöt
 Ote yhdistysrekisteristä
 Ajantasainen seurojen hallintolomake
Avustus maksetaan, kun päätös on lainvoimainen ja kaikki liitteet on toimitettu.

2.6 LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUKSEN JAKOPÄÄTÖS
Liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan siitä pykälästä, jossa on
päätös liikuntaseurojen toiminta-avustuksen jakamisesta, tulee käydä selville avustuksia saaneiden
seurojen nimet ja avustusmäärät.

2.7 PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Avustusta hakeneille järjestöille ilmoitetaan liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan päätöksistä
kirjallisina.

2.8 LIIKUNTASEUROJEN KIRJANPITO
Kaupungin toiminta-avustuksia saavien liikuntaseurojen tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa
kirjanpitolain ja asetuksen mukaisesti. Mikäli liikuntaseuran tileihin liittyy myös liiketoimintaa, on
tileistä käytävä selville liikuntatoimintaan käytetyt varat ja saadut avustukset. Toiminta-avustusta ei
myönnetä kaupalliseen tai liiketaloudelliseen toimintaan.

2.9 AVUSTUSTEN MAKSATUS JA KÄYTÖN VALVONTA
Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu avustusperiaatteiden mukaisesti. Avustukset
maksetaan seuran tilille.
Vastaavat viranhaltijat sekä tilintarkastus valvovat, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja
noudatetaan. Kaupungin viranomaisella on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja
siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
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Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti maksettu
avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille.

2.10

OIKAISUVAATIMUS

Liikunta- ja vapaa-aikalautakunnan tai viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä asiasta
kirjallisen oikaisuvaatimuksen liikunta- ja vapaa-aikalautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös on kohdistettu
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä
kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä.
Oikaisuvaatimus viranhaltijan päätöksestä tulee tehdä liikunta- ja vapaa-aikalautakunnalle.

3. URHEILUSTIPENDIT
Vuoden urheilijoiden palkitsemisen säännöt:
 Vuoden urheilijan valintaesitykset tekee palkintoraati, jossa on kuusi jäsentä: kaksi
Warkauden Lehdestä, kaksi liikunta- ja vapaa-aikalautakunnasta (puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja) sekä sivistysjohtaja ja liikuntapalveluiden esimies.
 Palkittavan on oltava varkautelainen tai edustaa varkautelaista urheiluseuraa.
 Lisäksi Warkauden Lehden myöntämissä junioristipendeissä palkittavan on oltava alle 18vuotias.
 Yksi urheilustipendein palkittavista valitaan kaupungin vuoden urheilijaksi.
 Raadin harkinnan mukaan esitetään palkittavaksi mahdollisesti myös vuoden valmentaja,
seuratoimija, joukkue sekä urheiluteko.
Liikunta- ja vapaa-aikalautakunta 17.12.2019 / 59 §
Seuraavat Varkauden kaupungin urheilustipendisäännöt täydentävät liikunta- ja vapaaaikalautakunnan 17.12.2019 59 § tekemää päätöstä vuoden urheilijan valitsemisesta.

3.1 YKSILÖLAJIEN URHEILUSTIPENDISÄÄNTÖ
1. Stipendin saajan kotikuntana on oltava Varkaus 1.1 sinä vuonna, jolloin vaadittu tulos
saavutetaan tai hänen on edustettava varkautelaista urheiluseuraa.
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2. Stipendiä haetaan Timmi- järjestelmän kautta ja liitteeksi on laitettava erillinen
hakukaavake. Hakukaavakkeita voi tulostaa kaupungin verkkosivuilta tai noutaa
liikuntapalveluiden toimistosta. Stipendi tulee hakea vuosittain 1.10 – 31.10. välisenä
aikana. Hakuajan jälkeen ennen vuoden loppua, eli ajalla 1.11. – 31.12. saavutettuun
menestykseen perustuva hakemus tulee lähettää 31.12. mennessä liikuntapalveluiden
esimiehelle osoitteeseen marko.kukkonen@varkaus.fi.
3. Stipendit jaetaan talousarviomäärärahojen puitteissa.
4. Stipendi voidaan myöntää SM-kisoissa ja sitä ylemmällä tasolla menestyneille
urheilijoille/joukkueille.
5. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava yleisesti urheiluksi hyväksytyssä lajissa, lajiliiton
virallisissa SM-kilpailuissa, joissa noudatetaan Maailman Antidopingtoimikunnan (WADA) ja
Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK Ry) voimassa olevaa antidopingsäännöstöä.
6. Stipendin piiriin hyväksytään myös urheilijat, jotka valitaan aikuisten A-maajoukkueeseen tai
vastaavaan sekä nuorten ja tyttöjen ja poikien maajoukkueeseen tai vastaavaan.
7. Urheilijan tulee sijoittua kolmen parhaan urheilijan joukkoon henkilökohtaisessa SMkilpailussa.
8. Veteraanisarjojen sijoitukset eivät oikeuta stipendiin, mutta lautakunta muistaa veteraaneja
halutessaan muulla tavoin.
9. Stipendin suuruus määräytyy SM-kilpailuissa saavutetun sijoituksen perusteella siten, että
yleisen sarjan urheilija saa
I
II
III

sijasta
sijasta
sijasta

300 €
230 €
150 €

10. Nuorten SM alle 22-, 20- ja 18-vuotiaat
I
II
III

sijasta
sijasta
sijasta

230 €
150 €
120 €

11. Nuorten SM alle 16-vuotiaat
I
II
III

sijasta
sijasta
sijasta

150 €
120 €
100 €

12. Kohdassa 6 mainittuihin aikuisten A-maajoukkueeseen valitulle stipendin suuruus on 200 €
ja nuorten maajoukkueeseen valitulle 150 €.
Tämän lisäksi edustus aikuisten superpesiksen Itä-Länsi ottelussa palkitaan 200 euron
arvoisella stipendillä ja nuorten/junioreiden kilpasarjojen Itä-Länsi ottelun edustus palkitaan
150 euron arvoisella stipendillä.
13. Stipendiä jaettaessa voidaan ottaa huomioon osanoton vähyys SM-kilpailujen ao. sarjassa ja
tuloksen tai saavutuksen vertailu lajin kansainväliseen tasoon. Harkinnan mukaan voidaan
stipendin suuruutta vähentää.
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14. Urheilija voi saada vain yhden stipendin kalenterivuosittain ja se myönnetään hänelle
parhaan saavutuksen mukaan.
15. Olympia-, MM-, EM- ja PM-kisoissa menestyminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.
16. Harkinnan mukaan stipendi voidaan myöntää erityisestä syystä nuorelle urheilijalle myös
silloin, kun hänellä on hyviä tuloksia tai näyttöjä kansallisesti tai kansainvälisesti
kovatasoisesta kilpailusta ja/tai saavutuksella katsotaan oleva aktivoiva ja kannustava
merkitys kaupungin nuorisourheilun kehittymiselle.
17. Urheilustipendeillä palkittavista urheilijoista yksi valitaan vuosittain Varkauden vuoden
urheilijaksi, palkintoraadin esityksen perusteella. Lautakunta määrittää
talousarviomäärärahojen puitteissa vuoden urheilijalle annettavan palkinon suuruuden.

3.2 JOUKKUEKILPAILUJEN URHEILUSTIPENDISÄÄNTÖ
1. Stipendin saavan tulee olla varkautelainen rekisteröity urheiluseura.
2. Joukkue on menenstynyt virallisessa Suomen Cupissa, Suomenmestaruussarjassa tai SMkilpailuissa. Stipendin voi saada vain kerran kalenterivuoden aikana, parhaan saavutuksen
mukaisesti.
3. Aikuisten Suomen Cupissa, Suomenmestaruussarjassa tai SM-kilpailuissa saavutetusta
joukkueen menestyksestä palkitaan joukkue stipendillä seuraavasti:
I
II
III

sija
sija
sija

500 €
300 €
200 €

4. Junioreiden vastaavista saavutuksista myönnetään 50 % kohdassa 3 mainituista määristä.
5. Nousu korkeimpaan sarjaan aikuistasolla palkitaan 300 €:n stipendillä. Nousu toiseksi
korkeimpaan sarjatasoon palkitaan 200 €:n stipendillä ja nousu kolmanneksi korkeimpaan
sarjatasoon 100 €:n stipendillä. Saman joukkueen uudelleen nousua samaan sarjatasoon
viiden vuoden aikana ei huomioida.
6. Stipendejä jaettaessa voidaan ottaa huomioon joukkueiden vähyys SM-kisojen ao. sarjassa
sekä joukkueen jäsenten määrä. Harkinnan mukaan voidaan stipendin suuruutta vähentää.
7. Joukkuestipendin saaminen ei vaikuta henkilökohtaisen stipendin saamiseen
yksilösuorituksissa.
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LISÄTIETOJA LIIKUNTA-AVUSTUKSISTA
Timo Tuunainen
sivistysjohtaja
p. 040 183 4191
timo.tuunainen@varkaus.fi
Marko Kukkonen
liikuntapalveluiden esimies
p. 040 589 6309
marko.kukkonen@varkaus.fi
Liikuntapalveluiden toimisto
p. 044 444 2371
Ahlstöminkatu 11
78250 Varkaus
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