Liikuntatoimen avustukset
1. Yleisavustus erityisliikuntatoiminnan järjestämiseen - hakuaika 1.12.–31.1. klo
15.00 mennessä
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta myöntää harkinnan mukaan avustusta
erityisliikuntajärjestöille tai niille järjestöille, jotka järjestävät erityisryhmille soveltuvaa
liikuntatoimintaa kaupungin asukkaille.
Avustus myönnetään erityisliikunnan tukemiseksi ottaen huomioon järjestön
avustustarpeen, erityisliikuntatoiminnan määrän ja laadun sekä yhteiskunnallisen
merkityksen. Avustus tulee kohdentaa jakovuoden toimintaan. Avustus on kertaluonteinen
ja harkinnanvarainen, eikä sitä voida myöntää tilavuokriin.
Jakoperusteina huomioidaan:
- liikuntatoiminta kohdistuu erityisryhmiin (vammaiset, pitkäaikaissairaat ja iäkkäät henkilöt)
- erityistä tukea tarvitsevien lasten- ja nuorten liikunnan järjestäminen sekä ohjaajien
koulutus
- liikunta on ohjattua, suunnitelmallista ja säännöllistä
- ohjaajien, avustajien ja osallistujien määrä
- järjestöjen välinen yhteistyö erityisliikuntatoiminnassa
Avustuksen hakeminen:
Esitetään vapaamuotoinen kirjallinen selvitys erityisliikuntatoiminnasta, sen sisällöstä,
kävijämääristä ja siitä aiheutuneista kuluista ja tuloista.
Määräajan jälkeen tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida.
Yleisavustuksesta päättää lautakunta.
2. Kohdeavustus vammaisten harraste- ja kilpaurheilun tukemiseen - hakuaika koko
vuosi
Kohdeavustus on tarkoitettu vammaisten harrasteliikunnan sekä kilpaurheilun tukemiseksi.
Kohdeavustuksella voidaan tukea yksittäisiä kilpailuja tai urheilijaa. Avustusta voidaan
kohdentaa myös esimerkiksi vammaisliikuntaa mahdollistaviin liikuntavälineisiin,
ohjaajakoulutukseen tai avustajakuluihin.
Avustusta voidaan myöntää harkinnan ja käytettävissä olevan määrärahan mukaan myös
uusiin hankkeisiin, joilla lisätään kaupunkilaisille suunnattua yleistä, kaikille avointa
erityisliikuntatoimintaa.
Avustuksen hakeminen:
Esitetään vapaamuotoinen kirjallinen selvitys erityisliikuntatoiminnasta, sen sisällöstä ja
siitä aiheutuneista kuluista ja tuloista. Avustus on kertaluonteinen ja harkinnanvarainen.
Kohdeavustuksesta päättää liikuntatoimi.

3. Kohdeavustus suunnistuskarttojen valmistukseen – hakuaika koko vuosi
Lautakunta varaa lappeenrantalaisille suunnistusseuroille avustuksia seurojen toiminnassa
tarvittavien karttojen valmistamista varten. Talousarvioon varataan karttamääräraha
jaettavaksi seurojen kesken ja seurat sopivat määrärahan jakaantumisesta per seura.
Seuroille myönnetään suunnistuskarttojen valmistamisavustuksia jälkikäteen seuran
suorittamia maksukuitteja vastaan.
Seurojen on toimitettava liikuntatoimeen seuraavat selvitykset:
- helmikuun loppuun mennessä selvitys vuoden aikana valmistettavista
suunnistuskartoista ja niiden kustannusarvio
Vuoden lopussa:
- selvitys suunnitelmien toteutumisesta ja rahoituslaskelma
Liikuntatoimi vastaa avustusten maksusta jakosäännön mukaan.
4. Muut harkinnanvaraiset kohdeavustukset – hakuaika koko vuosi
4.1. Liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhlat
Liikuntatoimi voi myöntää huomionosoituksia liikunta- ja urheiluseurojen vuosijuhliin
harkintansa mukaan.
4.2. Liikuntatoimi voi myöntää harkinnan mukaan avustusta kyläosastoille tai muille
vastaaville tahoille hiihtolatujen kunnossapidossa käytettävien moottorikelkkojen tai
muiden ulkoliikuntapaikkojen hoitokoneiden hankintaan.
4.3. Liikuntatoimi voi myöntää harkinnan ja käytettävissä olevan määrärahan mukaan
myös uusiin hankkeisiin, joilla lisätään kaupunkilaisille suunnattua yleistä kunto- ja
terveysliikuntatoimintaa.
4.4. Seuroille ja muille yhteisöille myönnetään harkinnan mukaan avustusta toimintoihin tai
talkootöihin, joilla parannetaan tai kunnostetaan kaikkien kaupunkilaisten käytössä olevia
liikuntapaikkoja.
Kohdeavustuksista 4.1., 4.2. ja 4.3. päättää liikuntatoimi, kohdeavustuksista 4.4. päättää
kulttuuri- ja liikuntalautakunta.
Lisätietoja:
Liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman, puh. 0400 753 504
Kunnossapitoavustukset: kunnossapitopäällikkö Juha Rojo, puh. 0400 550 732
Erityisliikunta: liikuntapalvelupäällikkö Aija Rautio, puh. 040 5138 140
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

