LIIKUNTA JA KULTTUURI
AVUSTUSMUODOT
JA JAKOPERUSTEET
- Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet
- Liikuntajärjestöjen avustukset

TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET
Kouvolan kaupunki myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuksia talousarvioon varatuista määrärahoista. Avustuksia myöntävät hallintokunnat noudattavat
yhteisiä jakoperiaatteita.
Kullakin hallintokunnalla on lisäksi omia yksityiskohtaisempia ohjeita jakoperusteista.
Järjestöjen, yhteisöjen tai yksityisten toimintojen tukemiseksi kaupunki myöntää toiminta- ja kohdeavustuksia, jotka julistetaan haettavaksi yhteisellä hakuilmoituksella.
Avustusten jaon suorittavat lautakunnat oman toimialansa kohderyhmille.
1) Kaupunki voi pääsääntöisesti avustaa järjestöjä, yhteisöjä tai yksityisiä yhden toimialan kautta. Muiden kuin lautakuntien toimialaan kuuluvien osalta päätöksen
tekee kaupunginhallitus.
2) Toiminta-avustusta myönnetään lähtökohtaisesti rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotipaikka on Kouvola.
3) Yhdistyksen, yhteisön tai yksityisen tulee antaa hakemuksessa riittävä tieto rahan
käyttötarkoituksesta sekä liittää mukaan kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
4) Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta
ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.
5) Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä.
6) Avustus tai sen käyttämättä jäänyt osuus on palautettava Kouvolan kaupungin
pankkitilille FI32 5750 0120 1886 78 viimeistään samanaikaisesti avustuksen selvityksen/tilityksen kanssa. Jos palautettava määrä on enintään 100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.

Lisätietoja ja hakemuslomakkeita osoitteesta www.kouvola.fi/avustukset. Hakuohjeet ilmenevät avustusten jakoperusteista.
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LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ
JAKO- JA PALKITSEMISPERUSTEET

Avustusmuodot
1. Toiminta-avustus
2. Tilavuokra-avustus
3. Kohdeavustukset
a) kartta-avustus
b) tapahtuma-avustukset
4. Kouvolan kaupungin ansioituneiden urheilijoiden, valmentajien, toimihenkilöiden
ym. palkitseminen

Yleiset ohjeet
Liikunta- ja kulttuurilautakunta voi myöntää avustuksia kouvolalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääasiassa liikuntatoimintaa.
Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö on rekisteröity edellisen vuoden kesäkuun
loppuun mennessä. Jäsenistä enemmistön tulee olla kouvolalaisia. Avustusta ei myönnetä
työpaikkayhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen henkilöstölle.
Avustushakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä kuulutuksissa ilmenevällä tavalla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Järjestölle myönnetyt
avustukset maksetaan järjestön tilille, jonka se ilmoittaa avustushakemuksen yhteydessä.
Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää vuosittain siitä, mihin eri avustusmuotoihin avustuksia jaetaan ja kuinka paljon eri avustusmuotoihin osoitetaan määrärahoja. Samoin lautakunta päättää avustusten yleiset jakoperusteet.
Toiminta-avustuksesta päättää liikunta- ja kulttuurilautakunta. Tilavuokra-avustuksesta, tapahtuma-avustuksesta ja kartta-avustuksesta päättää liikunta- ja kulttuurijohtaja lautakunnan hyväksymien jakoperusteiden mukaisesti.
Alle 100 €:n avustuksia ei myönnetä, vaan ne sisällytetään muiden järjestöjen avustuksiin.
Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä liikunta- ja kulttuurilautakunnalta.
Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot toimitetaan täydellisenä.
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1. Toiminta-avustus
1. Avustus määräytyy järjestön tuottamien lukuarvojen mukaan. Lukuarvot perustuvat
lasten, nuorten ja aikuisten liikuntatoiminnan määrään. Liikuntatoiminnan määrä ilmoitetaan erillisellä piste- ja toimintataulukkolomakkeella.
2. Hakuaika on vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään klo 15:een mennessä.
3. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan
päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelma ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunnon sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion.
Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot toimitetaan täydellisinä.
4. Hakemusta voi täydentää myöhemmin, jos tarvittavat liitteet eivät ole saatavilla hakuaikaan mennessä. Avustushakemuksia käsittelevä viranomainen voi lisäksi antaa
määräajan, mihin mennessä puutteelliset hakemukset on täydennettävä tai puuttuvat
asiakirjat toimitettava. Myöhästyneet ja hakemuksen täydentämispyynnön jälkeen
vielä puutteellisina olevat avustushakemukset hylätään.
5. Maksetut avustukset voidaan vaatia palautettavaksi seuraavissa tapauksissa; kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. Yhteisön toiminnan jatkamiselle ei ole edellytyksiä yhteisön taloudellisen tilanteen vuoksi tai päätös muuttuu muutoksenhaun johdosta.
6. Jos kaupungilla on järjestöiltä saatavia, ne voidaan periä avustuksista.

3. Tilavuokra-avustus
1. Tilavuokra-avustusta voidaan myöntää sellaisen liikuntapaikan käytöstä, joka
on tila, jota Kouvolan kaupunki ei voi tarjota, joka sijaitsee kaupungin alueella
ja on lajiharjoitteluun soveltuva erikoistila.
2. Tilavuokra-avustusta voidaan myöntää toissijaisesti sellaisen kaupungin ulkopuolisen ja kotimaisen sisä- ja ulkoliikuntatilan käytöstä, jota kaupunki ei voi tarjota ja
jonka avustuksen myöntäjä katsoo olevan ehto menestyksekkäälle juniorien lajiharjoittelulle ja kilpailuissa menestymiselle.
3. Tilavuokra-avustus voidaan myöntää tilojen käytöstä aiheutuviin vuokrakuluihin ja
harkinnan mukaan järjestön hallinnassa olevien liikuntatilojen lämmitys-, sähkö- ym.
vastaaviin ylläpitokuluihin maksetaan maksettuja vuokra- ym. tositteita vastaan.
4. Hakuajat ovat vuosittain maaliskuun (kevätkausi) ja lokakuun (syyskausi) viimeiseen
arkipäivään klo 15:een mennessä. Syksyn haussa on mahdollista hakea tukea myös
kevään kustannuksiin, mikäli ne eivät ole täysimääräisesti olleet keväällä tiedossa.
5. Kaupungin hallinnassa olevan liikuntatilan käytöstä ei makseta tilavuokra-avustusta.
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4. Kohdeavustukset
a) Kartta-avustus
- voidaan myöntää kouvolalaisille suunnistusseuroille suunnistuskarttojen tekemisestä aiheutuviin painatus- ym. kustannuksiin
- hakuaika on vuosittain lokakuun viimeiseen arkipäivään klo 15:een mennessä
- hakemus tehdään hakulomakkeelle
- avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan
b) Tapahtuma-avustus
- avustusta voidaan myöntää liikuntatapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin järjestöille tai yhteisöille, joiden pääasiallinen toiminta on liikuntaa
- tapahtuma tulee järjestää Kouvolassa tai välittömässä läheisyydessä ja sen tulee
olla avoin kaikille
- avustusta tulee hakea ennen tapahtumaa
- tapahtuma-avustusta haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakuaika on vuosittain
30.10. mennessä. Alkuvuoden (1. ja 2.1.) tapahtumiin on avustus haettava edellisen vuoden lopulla.
- tapahtuma-avustus on ensisijassa tilojen ja alueiden vuokratukea, työvoimatukea,
välinetukea ja suorituspaikkojen kunnostamistukea.
- tapahtuma-avustus on toissijaisesti markkinointitukea.
- tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman
budjetista, vaikuttavuudesta ja markkina-arvosta kaupungille ja seutukunnalle
- lähtökohtaisesti avustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana
- avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä kaupungin taholta
- tapahtuma-avustusta haetaan erillisellä lomakkeella
- avustus maksetaan maksettuja tositteita vastaan

Hyväksytty: aikuisväestön lautakunnassa 21.2.22018 § 14
Viimeisin muutos liikunta- ja kulttuurilautakunta 27.2.2019 §
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5. Kouvolan kaupungin ansioituneiden urheilijoiden palkitseminen ja
muiden tunnustuspalkintojen palkitsemissääntö
1. Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Valintavuosi on
kalenterivuosi. Valinnan tekee liikunta- ja kulttuurilautakunnan tekemän delegointipäätöksen mukaan liikunta- ja kulttuurijohtaja.
2. Palkitseminen voi kohdistua kaupungin palkitsemisvuoden alussa 1.1. henkikirjoilla
olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai järjestöön. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö joukkueesta on kouvolalaisia, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet, paitsi kahden hengen joukkueessa, jossa palkitaan molemmat riippumatta kotipaikasta (toisen tulee olla kouvolalainen). Muussa tapauksessa palkitaan vain kouvolalaiset urheilijat. Palkitseminen tapahtuu kaupungin järjestämässä
tilaisuudessa.
3. Yksilöurheilijat ja joukkueet palkitaan rahastipendein. Alle 15-vuotiaita ja veteraaniurheilijoita palkitaan vain poikkeuksellisen suuresta saavutuksesta.
4. Palkitsemisen perusteena on Suomen mestaruus tai maaotteluedustus tai näitä korkeammat saavutukset.
5. Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa järjestön taikka palkittavan joukkueen
järjestön on kuuluttava johonkin valtakunnalliseen liikuntajärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan sopimuksen.
6. Palkittavista henkilöistä ja joukkueista pyydetään vuosittain esitykset Kouvolan liikuntajärjestöiltä.
7. Urheilijan ja joukkueen lisäksi tunnustuspalkinto voidaan liikunta- ja kulttuurijohtajan
harkinnan mukaan antaa myös muusta huomattavasta paikkakunnan liikunnan
eteen tehdystä työstä (urheilutoimittaja, -tuomari, -valmentaja, ohjaaja, toimitsija
jne.) Pääsääntöisesti palkitsemisen perusteena tällöin on vähintään 10 vuoden aktiivinen toiminta järjestössä tai valmentajan tai ohjaajan huomattava menestyminen
toiminnassaan. Samaa henkilöä ei kuitenkaan voida palkita kahtena vuonna peräkkäin muuta kuin erittäin poikkeuksellisesta saavutuksesta.
8. Palkitsemistilaisuuden jälkeen tulleita esityksiä palkittavista ei oteta huomioon.

Hyväksytty; aikuisväestön lautakunnassa 21.2.2018 § 14
Viimeisin muutos liikunta- ja kulttuurilautakunta 27.2.2019 §
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