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Hakijan tiedot

Urheilijan/urheiluseuran nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään

Osoite

Hakemuksen
tiedot

Postinumero

Postitoimipaikka

Urheiluseuran tai urheilijan valmennusrahaston pankkitili (IBAN)

Y-tunnus tai rekisterinumero

Haettavan markkinointituen määrä €

Suunnitelma markkinoinnin näkyvyydestä

Huomautettavaa
hakemukseen
liittyen

Allekirjoitus

Hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin avustuksiin liittyvät ehdot allekirjoittanut yhteisö
hakee edellä mainittua avustusta.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.
Paikka ja aika

Allekirjoitus

Henkilötietoja käytetään avustushakemusten ja myönnettyjen avustusten käsittelyyn. Tietosuojaseloste ja lisätietoja henkilötietojen käsittelystä
www.kajaani.fi/tietosuoja.
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Urheilun markkinointituki 2 (3)

URHEILUN MARKKINOINTITUKI -EHDOT
Sopimuksia markkinointituesta voidaan solmia vähintään SM-tason yksilöurheilijoiden ja ylimpien sarjatasojen joukkueiden kanssa. Kajaanin
kaupungin markkinointitukea urheiluun myönnetään käytettävän määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti ja sopimusperusteisesti.
MARKKINOINTIYHTEISTYÖN KRITEERIT
Yksilöurheilu
1.
2.

Laji on olympiakomitean laji eli sillä on oma olympiakomitean alainen lajiliitto.
Lajin yleisyys ja tunnettuus Suomessa.

Arvioinnissa huomioidaan lajien erityispiirteet, kilpailevien urheilijoiden määrä, sekä kansallinen ja kansainvälinen arvostus ja taso. Kansallisen
tason menestykseksi katsotaan vähintään mitali nuorten tai aikuisten SM-kisoissa. Lisäksi huomioidaan urheilijan näytöt eli tulos
/menestyskehitys suhteessa lajin tasoon ja kehitykseen.

Joukkueet
1.
2.

Laji on olympiakomitean virallinen laji eli sillä on oma olympiakomitean alainen lajiliitto sekä valtakunnallinen sarja
Lajin yleisyys ja tunnettuus Suomessa (mittarina lisenssipelaajien määrä lajeittain) sekä sarjataso seuraavasti:
a. kategoria 1: yli 10 000 lisenssipelaajaa ja lajin kaksi ylintä sarjatasoa
b. kategoria 2: yli 1000 lisenssipelaajaa ja lajin ylin sarjataso
c. kategoria 3: alle 1000 lisenssipelaajaa ja lajin ylin sarjataso

Näkyvyys
1.

2.
3.

Joukkueen / urheilijan osalta edellisen vuoden valtakunnallinen näkyvyys (medianäkyvyys tv:ssä ja verkossa, sekä some- kanavien
tavoittavuus oman alueen ulkopuolella). Joukkueiden osalta lisäksi keskiarvo vierasotteluiden katsojamääristä (joukkueen toimittama
raportti).
Aiemman markkinointiyhteistyön toteutuminen (joukkueen / urheilijan raportti yhteistyösopimuksen toteutumisesta).
Alustavan urheilijan / joukkueen markkinointisuunnitelma sisältäen kaupungin saama näkyvyys markkinointiyhteistyössä.

MARKKINOINTISOPIMUS
Markkinointiyhteistyöstä tehdään erillinen sopimus kunkin yksilöurheilijan tai joukkueen kanssa. Markkinointituen saaminen edellyttää
sopimusehtojen noudattamista. Markkinointituki voidaan periä osin tai kokonaan takaisin, jos sopimusehtoja ei noudateta. Jos kaupungilla on
saatavia markkinointitukea saavan joukkueen seuralta, kuitataan saatavat ensin maksettavaksi yhteistyöhön sovitusta summasta.
Markkinointituki maksetaan aina urheiluseuran tai urheilijan valmennusrahaston tilille.
Markkinointisopimuksessa sovitaan Kajaanin kaupungin näkyvyydestä ja/tai muusta vastikkeellisuudesta urheilijan tai joukkueen avulla.
Markkinointitukea saavan urheilijan on edustettava kajaanilaista urheiluseuraa.
Markkinointiyhteistyön tulee sisältää esimerkiksi
•
•
•
•
•

Kaupungin logonäkyvyys tai muu sovittu viesti esimerkiksi pelipaidoissa, laitamainoksissa, näyttötauluilla, kuulutuksissa,
otteluilmoituksissa, julisteissa, käsiohjelmissa, banderolleissa, somekanavilla.
Sovittujen hashtagien käyttö, sovitussa määrin some –postauksia urheilijan tai joukkueen sosiaalisen median kanavissa
Kotiotteluiden ilmoittaminen tapahtumakalenteriin
Urheilijan tai joukkueen kuvan tai videon käyttö kaupungin omassa viestinnässä
Muu mahdollinen yhteistyö (esimerkiksi tapahtumat, PR-tilaisuudet, nuorisotyö)

Hakeminen
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tai hakulomakkeella haetussa markkinointituessa tulee mainita mm. seuraavat asiat:

•
•
•
•

Urheilijan / joukkueen tiedot
Urheilijan / joukkueen saavutukset
Lyhyt kuvaus tulevista tavoitteista
Suunnitelma näkyvyydestä / muusta vastikkeellisuudesta tai yhteistyöstä
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Sitoutuminen
Markkinointitukea saavalta urheilijalta/ joukkueelta edellytetään tuen takaisinperinnän uhalla, että
•
•

Urheilija / joukkue sitoutuu harjoitellessaan ja kilpaillessaan noudattamaan urheilun eettisiä periaatteita ja Suomen Antidopingtoimikunnan antidoping-sääntöjä.
Urheilijalla / joukkueella on velvollisuus edistää ja ylläpitää Kajaanin kaupungin positiivista julkisuuskuvaa

Markkinointisuunnitelma ja raportointi
•

Ennen tukipäätöksen tekoa Kajaanin kaupungin viestintä- ja markkinointitiimi arvioi markkinointi/viestintäsuunnitelman, miten hakija
edistää Kajaanin näkyvyyttä.

Kauden päätteeksi hakija toimittaa raportin, miten suunnitelma toteutui.

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN YLEISET EHDOT

1.

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan tärkeyteen ja sen merkitykseen kaupungin ylläpitämän
toiminnan täydennyksenä sekä avustuksensaajan omaan osuuteen avustettavan toiminnan kustannuksista.

2.

Avustuksia myönnetään vain, jos hakijan toiminta ja rahoitussuunnitelmat sekä toimintaperiaatteet ovat sellaiset, että kaupunki voi ne
hyväksyä.

3.
4.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kajaanin kaupungin asukkaisiin.

5.

Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin avustus myönnetään suoraan
alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään kajaanilaisten hyväksi sellaista toimintamuotoa, jonka tukemisen kaupunki
katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusta tältä osin myöntää keskusjärjestölle.

6.

Avustuksia jaettaessa kiinnitetään avustustarvetta harkittaessa erityisesti huomiota suunnitelmalliseen toimintaan ja taloudenhoitoon
sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoitusten toteuttamiseen ja toiminnan tehokkuuteen.

7.

Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat voidaan vaatia palautettavaksi, jos niitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen
tai jos niiden käytölle asetettuja muita mahdollisia erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaisille
virheellisiä tai harhaan johtavia tietoja avustusta koskevissa asioissa.

8.

Kaupungilla on oikeus periä myönnetystä avustuksesta saataviaan, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön tai henkilön lainojen
takaamisesta tai muun syyn (esim. vuokrien) johdosta.

9.

Avustuksia ei myönnetä järjestöille siinä tarkoituksessa, että nämä jakaisivat saamansa varat edelleen henkilökohtaisina avustuksina
jäsenilleen.

Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaisille niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen
myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tilintarkastajan valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto sekä
suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.
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