
______________________________________________________________________________________ 
 
Heinolan kaupunki 
Rauhankatu 3, 18100 Heinola 
Puh. (03) 849 30 (vaihde), kirjaamo@heinola.fi 
Y-tunnus 1068892-9 
www.heinola.fi 

 
 
 

 
Liikuntajärjestöjen 

avustusten 
myöntämisperusteet 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Hyvinvointilautakunta 19.1.2022 § 5 
 
 

mailto:kirjaamo@heinola.fi


LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET  
 

Hyvinvointilautakunta on hyväksynyt 25.8.2021 hyvinvointitoimialan 
toimintaohjeen §76, jonka mukaan liikuntajärjestöjen 
vuosiavustuksista päättää hyvinvointilautakunta, palkitsemisesta 
päättää liikuntajaosto ja kohdeavustuksista päättää toimintayksikön 
esihenkilö.  

 
1. VUOSIAVUSTUS 

 
Hyvinvointilautakunta päättää vuosiavustuksista heinolalaisille 
urheilua-/liikuntaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille. 
Vuosiavustus myönnetään kerran vuodessa.  
 
Avustettava toiminta tulee olla liikuntatoimintaa. Vuosiavustuksen 
myöntämisessä painotetaan erityisesti sitä, millaisia palveluja seura 
tarjoaa kaupunkilaisille ja miten seura kehittää toimintaansa. 
 
Vuosiavustuksen saamiseksi liikuntajärjestön tulee hakemuksen 
liitteinä esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja 
toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta, sekä sen vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan. 
Vuosiavustus laitetaan maksuun, kun kaikki liitteet on toimitettu, 
saman vuoden tilikauden aikana. 
 
Vuosiavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon seuraavat 
asiat: 
 

1. Ohjattu harjoitustoiminta eri ikäryhmille, huomioidaan erityisesti 
lapsille ja nuorille järjestetty toiminta 
 

2. Seuran järjestämä kilpailu- ja tapahtumatoiminta  
 

3. Seuran jäsenmäärä (jäsenmaksun suorittaneet), valmentajien ja 
ohjaajien määrä ja heidän koulutustasonsa  
 

4. Tiedot seuran toimintamenoista ja taloudellisesta tilasta sekä 
avustuksen tarpeesta 
 

5. Uuden toiminnan kehittäminen 
 

6. Muiden kuin kaupungin tilojen käyttö sekä muuta mahdollista 
erityistä huomioitavaa. 

 
 
 
 
 
 



2.   KOHDEAVUSTUS 
 

Toimintayksikön esihenkilö päättää kohdeavustuksista kirjallisten 
hakemusten perusteella. Kohdeavustus tulee hakea 14 vrk ennen 
suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. Hakemuksessa on esitettävä 
avustuksen käyttötarkoitus sekä kustannusarvio. 
 
Liikuntajärjestöille voidaan myöntää kohdeavustusta 
 koulutuksiin 
 tavara- ja välinehankintoihin 
 yleisiin tapahtumiin ja projekteihin 

  
Kohdeavustus maksetaan kuitteja vastaan. Kuitit ja tositteet pitää 
toimittaa välittömästi avustuksen käytön jälkeen, saman vuoden 
tilikauden aikana. 

 
3. URHEILUSSA JA LIIKUNNASSA ANSIOITUNEIDEN PALKITSEMINEN  

 
Liikuntajaosto palkitsee vuosittain ansioituneita urheilijoita ja 
valmentajia sekä harkintansa mukaan muita liikunnan ja 
urheilun parissa ansioituneita henkilöitä. Liikuntajaosto päättää 
palkittavista liikuntajärjestöjen, kuntalaisten, liikuntajaoston ja 
liikunnan palvelupäällikön esityksen pohjalta. 
      
Liikuntajaosto nimeää vuosittain VUODEN URHEILIJAN, VUODEN 
NUOREN URHEILIJAN, VUODEN VALMENTAJAN, VUODEN 
JOUKKUEEN JA VUODEN SENIORIURHEILJAN. Palkittavan tulee 
olla heinolalainen, joka on ollut 1.1. palkitsemisvuonna Heinolassa 
kirjoilla. 
 
Nimetty urheilija voi olla saavutuksiltaan paras, mutta valinnassa 
huomioidaan myös vuoden aikana tapahtunut kehitys. 
 
Vuoden nuorena urheilijana palkittavan henkilön yläikäraja on 18 
vuotta, jonka hän on voinut täyttää palkitsemisvuoden aikana. 
 
Vuoden joukkueeksi voidaan nimetä joukkue, jossa enemmistö on 
heinolalaisia.  
 
Valmentajan palkitsemisessa korostetaan erityisesti 
nuorisourheilun merkitystä ja arvostusta. 
 
ERI LAJIEN VUODEN URHEILIJAT 
 
Liikuntajaosto nimeää kustakin urheilulajista vuoden urheilijan. 
Valinnassa huomioidaan erityisesti parhaat saavutukset. 
Palkittavan tulee olla heinolalainen. 
 
 



TUNNUSTUSPALKINNOT 
 
Liikuntajaosto palkitsee vuosittain harkintansa mukaan 
urheilutoiminnassa ansioituneita henkilöitä kuten esim. 
seuratoimitsija, kuntoliikkuja, tiedottaja, luottamushenkilö yms. 
urheilun hyväksi pitkään työskennelleitä henkilöitä. 
 
 


