LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN HAKEMINEN JA
AVUSTUKSEN JAKOPERUSTEET KAJAANISSA
Yleistä
Liikuntalain määritelmän mukaan liikuntatoiminnan tarkoituksena on edistää liikuntaa,
kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön
hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla.
Edelleen tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä
tukea kulttuurien moninaisuutta ja luonnon kestävää kehitystä.
Toiminta-avustus
Liikunnan perusjärjestöjen toiminta-avustus.
Toiminta-avustusta voidaan jakaa kajaanilaisille rekisteröidyille yhdistyksille, joiden
toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen.
Avustuksia myönnetään seuroille avustusperusteiden mukaisesti. Avustuksia ei makseta
niille seuroille, joilla on maksurästejä eikä maksusuunnitelmaa ole tehty ja noudatettu.
Mikäli maksusuunnitelmaa ei noudateta, rästi otetaan suoraan avustuksesta.
Toiminta-avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan laajuus ja laatu,
toiminnan vaikuttavuus, hakijan taloudellinen toiminta sekä toiminnan kehittäminen ja
yhteistyö.
Kohdat 1- 4 pisteytetään asteikolla 1-10 ja saadut pisteet kerrotaan painokertoimella.
Näin saadaan hakijan toimintaa kuvaavat yhteispisteet.
Yleisavustukseen varattu summa jaetaan hakijoiden yhteispisteillä. Näin saadaan pisteen
arvo. Hakijan saama pistemäärä kerrotaan pisteen arvolla, josta muodostuu avustettava
summa.

1. Toiminnan laajuus ja laatu (painokerroin 40)
- seuran jäsenmäärä ikäryhmittäin 0-6v, 7-17v, yli 18v (jäsenmaksun maksaneiden määrä)
- toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus
- joukkueiden, harrasteryhmien, lajien ja toimintamuotojen määrä
- valmentajien ja ohjaajien määrä ja koulutustaso
- kilpailutoiminta, tapahtumat, tempaukset ja muut tilaisuudet
- muut laatutekijät (esim. toiminnan suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys, dokumentointi,
sinettiseuratoiminta, toiminnan avoimuus ja pysyvyys)
2. Vaikuttavuus (painokerroin 40)
- kunto- ja terveyttä edistävän liikunnan osuus seuran toiminnassa
- terveiden elämäntapojen huomioiminen toiminnassa ja päihteiden vastainen toiminta
- seuran kaupungin omaa toimintaa ja palvelutuotantoa tukeva ja täydentävä roolitoiminnan alueellinen merkitys
- liikuntajärjestön tarjoamat palvelut kuntalaisille
- liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen seuran toiminnassa
erityisryhmien ja ikääntyvien liikunta

3. Toiminnan rahoitus ja avustuksen tarve (painokerroin 10)
- avustuksen saamisen tarve ja seuran taloudellinen tilanne
- tulorakenteen monipuolisuus, kaupungin avustuksen osuus tuloista
- kaupungille ja muille maksetut harjoitus ym. maksut
4. Kehittäminen ja yhteistyö (painokerroin 10)
- liikuntapoliittinen ja -kasvatuksellinen merkitys
- lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen edistäminen
- kunto- ja terveysliikunnan edistäminen
- yhteistyö, kumppanuudet

YLEISET OHJEET
Toiminta-avustuksen hakeminen;
Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Toiminta-avustusta haetaan
toimintavuonna Kajaanin kaupungin ilmoittaman aikataulun mukaisesti liikuntajärjestöjen
avustusten hakulomakkeella, jonka mukana on toimitettava lomakkeessa mainitut liitteet:
toimintavuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisen vuoden
toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat (tuloslaskelma, tase ja
tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus).
Avustuksia ei myönnetä oppilaitosten sisäisille opiskelijajärjestöille eikä pääsääntöisesti
valtakunnallisille järjestöille tai piirijärjestöille.
Hakemusten tulee olla määräaikaan mennessä perillä joko sähköisesti tai paperiversio
Kajaanin kaupungin palvelupisteessä kaupungin talolla os. Pohjolankatu 13.
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Toiminta-avustuksen käyttäminen;
Toiminta-avustuksen käytössä hyväksyttäviä menoja ovat liikuntajärjestön
liikuntatoiminnasta aiheutuneet kustannuserät. Menoina ei hyväksytä varainhankinnasta
tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja, velkojen korkoja tai lyhennyksiä.
Jos avustusta saanutta järjestöä edustava urheilija tai valmentaja jää kiinni dopingrikkeestä, järjestön saamat avustukset voidaan evätä osittain tai kokonaan.
Seuraamuksesta päättää liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto.

