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LIIKUNTATOIMEN AVUSTUSJAKOSÄÄNTÖ
3. LIIKUNTAPALVELUT -YKSIKÖN AVUSTUKSET
3.1. LIIKUNTASETELI-KOKEILU
-

-

-

Liikuntaseteli voidaan myöntää lohjalaisten alakoulujen 1. ja 5. luokkalaisille terveystarkastuksen
yhteydessä
Setelin myöntämisen perusteena on terveydenhoitajan näkemys/arvio siitä, että nuori on
liikunnallisesti passiivinen, mahdollisesti ylipainoinen ja liikunnan lisääminen edistäisi hänen
terveyttään ja sosiaalisia suhteitaan.
Liikuntasetelin suuruus on 100 € - setelin arvo on kaikille liikuntapalvelutarjoajille/-tuottajille
sama riippumasta lajista ja siitä mihin se käytetään
Setelin voi käyttää liikuntalajin kuukausi-/kausi- tai jäsenmaksuun tai kertaluontoiseen
liikuntamaksuun.
Oppilas tai vanhempi toimittaa liikuntasetelin liikuntapalvelutarjoajalle/-tuottajalle, joka laskuttaa
palveluhinnan LLK Oy:ltä.
Liikuntapalveluja tarjoava/-tuottava järjestö/yhteisö voi ilmoittautua mukaan Liikuntasetelikokeiluun. Koska vain sellaisella liikuntapalvelun tarjoajalla/-tuottajalla on mahdollisuus laskuttaa
palvelusta LLK Oy:tä, joka on ilmoittanut etukäteen LLK Oy:lle olevansa mukana
palveluntarjoajana/-tuottajana.
Tuottaja kirjaa seteliin oppilaan käyttämän palvelun ja sen hinnan.
____________________________________________________________________________
LLK Oy:n hallitus määrittelee vuosittain Liikuntaseteli-kokeiluun myönnettävän tuen suuruuden
TA:n yhteydessä.

3.2. VÄHÄVARAISTEN LASTEN LIIKUNNAN LISÄÄMINEN
-

-

-

Vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksiin on mahdollista saada tukea HOPE Lohja yhdistyksen
kautta. Liikuntatoimi osoittaa tukea Valmiina liikkumaan-projektille käytettäväksi vähävaraisten
lasten liikunnan lisäämiseen.
Avustusta voidaan käyttää järjestön/yhdistys/yrityksen jäsen-, kuukausi- tai vuosimaksuun tai
yksittäiseen liikuntasuoritukseen (uima-/kuntosalilippu).
HOPE Lohja yhdistys päättää tuen myöntämisestä ja yhdistys laatii yhtiölle tilityksen, jossa
ilmenee miten määräraha on käytetty; mihin myönnetty ja kuinka monta lasta/perhettä on
päässyt tuen piiriin.
HOPE Lohjan päätöksen mukaisesti palvelun tarjoaja/tuottaja - järjestö/yhdistys/yritys – voi
laskuttaa em. maksut LLK Oy:ltä.
Liikuntapalveluja tarjoava/-tuottava järjestö/yhteisö voi ilmoittautua mukaan vähävaraisten lasten
liikunnan lisäämiseen os. HOPE Lohja, nina.telen@icloud.com, koska vain sellaisella
liikuntapalvelun tarjoajalla/-tuottajalla on mahdollisuus laskuttaa palvelusta LLK Oy:tä, joka on
ilmoittanut etukäteen LLK Oy:lle olevansa mukana palveluntarjoajana/-tuottajana.
____________________________________________________________________________
LLK Oy:n hallitus määrittelee vähävaraisten lasten liikunnan tukemiseen osoitetun tuen
suuruuden TA:n yhteydessä.
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3.3. KUNNALLISEN LIIKUNTAPAIKKAVERKOSTON ULKOPUOLISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN
TUKEMINEN

3.3.1
-

Vuokra-avustus – hakuaika helmi-huhtikuussa

Vuokra-avustusta haetaan alkuvuodesta erillisellä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä
hakemuslomakkeella - www.lohjanliikuntakeskus.fi/avustukset – 30.4. mennessä 1.8. alkavalle
vakiovuorojaksolle, jolloin tuen tarve tulee olla tiedossa syyskauden alkaessa.
Vuokra-avustukseen ovat oikeutetut ensisijaisesti lohjalaiset lajijärjestöt, joille ei ole käytössään
3.3.1.1. ko. lajin harjoitustiloja lainkaan kunnallisesti tarjolla
3.3.1.2. ko. lajin kunnallisia harjoitustiloja riittävästi tarjolla (tilat täyskäytössä)

-

-

-

Vuokratuki kohdennetaan liikunnan olosuhteeseen, ohjattuun harjoitustoimintaan, ulkopuolisen
liikuntatilan käyttöön, joita tiloja käyttävät lapset ja nuoret.
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan tietojen - nimi, s-posti- ja laskutusosoite ja pankkiyhteys
tiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot – lisäksi:
* ulkopuolinen liikuntatila; nimi, osoite, käytössä oleva liikuntatila/-tilat ja niiden suuruus (m2)
* järjestön varaamien käyttötuntien määrä viikossa/koko vakiovuorojaksolla,
* vuorojen käyttäjäryhmät viikossa ja – määrät viikoittain ja koko vakiovuorojaksolla
* liikuntatilan käyttötuntihinta - €/tunti, kokonaiskustannukset kuukaudessa/vakiovuorojakso
* sekä lajin kausi-/jäsen-/kuukausimaksun suuruus nyt ja tulevalla kaudella tuen myöntämisen
jälkeen.
Avustuksen myöntäminen määräytyy tapauskohtaisesti ja sen määräytymisessä käytetään
pisteytystä. Lisäksi tuen suuruuteen vaikuttaa se, että myönnettävän tuen vaikutus näkyy lapsen
ja nuoren kausi-/jäsenmaksun alentumisena
LLK Oy toimii tilan varaajana tai LLK Oy suorittaa avustusta käyttötunteihin.
___________________________________________________________________________
Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen,
kohdan 3.3.1. vuokra-avustuksen valmistelee ja esittelee LLK Oy:n hallitus huhti-toukokuussa ja
vuokra-avustuksesta päättää Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kesäkuussa.
Lautakunnan mukainen vuokra-avustus maksetaan hakijan (järjestön/yhdistyksen)
hakemuksessa ilmoittamalle pankkitilille joulukuussa.
Päätöksestä ilmoitetaan lautakunnan toimesta hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksen hakuun
(hakuohjeet liitetään).
3.3.2 Investointi-avustus – haku ympäri vuoden
3.3.2.1. Liikuntapaikka

-

Avustusta liikuntapaikkaan haetaan ympäri vuoden erillisellä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä
Investointi-avustus -hakemuslomakkeella.

-

Tukea kohdennetaan liikuntatoimen strategiaa ja kunnallista liikuntapaikkaverkostoa tukeviin
sekä sen ulkopuolisiin liikuntapaikkainvestointeihin esim. lähiliikuntapaikka / frisbee-rata.

-

Avustusta voivat hakea ja saada liikunta- tms. järjestöt, jotka ylläpitävät mm.
liikuntapaikkaverkoston solmukohdissa olevia palveluja (esim. latumaja) tai jotka perustavat
liikuntapaikan tai ylläpitävät liikuntapaikkaa, joka lisää liikuntaa ja palvelee mahdollisimman
monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.
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-

Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan tietojen - hakijan nimi, s-posti-, laskutusosoite ja
pankkiyhteys tiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot – lisäksi:
* investointikohde,
* sen perustamis- ja/tai käyttökustannukset,
* paikan/kohteen käyttöaika,
* paikan/kohteen käyttäjä-/kävijämäärä kaudessa/vuodessa sekä
* mahdollinen pääsymaksu.
3.3.2.2. Kalusto/väline avustus – haku ympäri vuoden

-

Avustusta kalusto-/välineinvestointiin haetaan ympäri vuoden erillisellä LLK Oy:n hallituksen
hyväksymällä Investointi-avustus -hakemuslomakkeella.

-

Tukea osoitetaan kunnalliseen liikuntapaikkaverkostoon kuulumattoman liikuntapaikan
merkittävään kalusto- tai välinehankintaan.
Hankinnan - kaluston/välineen - tulee palvella mahdollisimman monia ko. liikuntalajin harrastajia
ja monia lohjalaisia, erityisesti lapsia ja nuoria.
- Investointi-avustuksen hakemuslomakkeen saa – www.lohjanliikuntakeskus.fi/avustukset.
____________________________________________________________________________
Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen,
kohdan 3.3.2., Investointi-avustuksista päättää LLK Oy:n hallitus.

3.4. KOHDEAVUSTUS

- haku ympäri vuoden

-

Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voi hakea ja sitä myönnetään ympäri vuoden. Tukea
haetaan erillisellä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä hakemuslomakkeella –
www.lohjanliikuntakeskus.fi/avustukset

-

Avustusta myönnetään yhtiön
- liikuntastrategian toteuttamista edistävään toimintaan mm. liikkumattomien ja uusien liikkujien
aktivointitoimintaan tai harrasteryhmän perustamiseen
- liikuntatoimen palvelutarjontaa täydentävään nk. matalan kynnyksen toimintaan, uuden tai
alueellisesti merkittävän toiminnan ylläpitämiseen tai perustamiseen.

-

Hakemuksessa tulee ilmetä hakijan tietojen - hakijan nimi, s-posti- ja laskutusosoite ja
pankkiyhteys tiedot sekä yhteyshenkilön yhteystiedot – lisäksi toimintatiedot; millainen toiminta,
sen määrä, toiminta-aika ja siihen osallistujien määrä.

-

Tuen perusteena ovat toiminnan määrä ja laajuus ja siitä aiheutuneet mm. ohjaajapalkkiot,
tilavuokrat, välineet – avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä.
__________________________________________________________________________
Kohdeavustuksista päättää LLK Oy:n toimitusjohtaja, ja päätös saatetaan tiedoksi LLK Oy:n
hallitukselle.
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4. LIIKUNTATOIMINNAN AVUSTAMISEEN KUULUMATTOMAT MUUT LIIKUNNAN
TUKIMUODOT
4.1. URHEILUMENESTYS
4.1.1. Kansallinen urheilumenestys
- SM-mitalitaso – alin myöntämistaso
-

SM-tasolla menestyneellä lohjalaisella urheilijalla/joukkueen jäsenellä on mahdollisuus hakea
ympäri vuoden käyttöoikeutta kunnalliseen kuntosali- tai uimalapalveluun ja käyttöoikeuteen
edellyttävä kortti on henkilökohtainen ja tarkoitettu omaehtoiseen harjoitteluun.

-

Oikeutta voi hakea hakemuslomakkeella – www.lohjanliikuntakeskus.fi/avustukset - josta tulee
ilmetä urheilijan/joukkueen jäsenen menestys oman lajinsa SM-tasolla, paikka/kuntosali, johon
käyttöoikeutta haetaan ja sen esitetty alkamisaika.
4.1.2. Kansainvälinen arvokisamenestys
- MM, Olympia-tasolla, kaupungin TA-varaus, LLK Oy antaa lausunnon asiasta.
4.1.3. Vuoden urheilija ja joukkue
- Valitaan lukija- tai muulla äänestyksellä vuoden alussa, ehdokasasettelun suorittaa lohjalainen
liikunnan asiantuntijaryhmä.

-

Valitut saavat haltuunsa vuodeksi ikuisesti kiertävät Vuoden urheilija ja -joukkuepalkinnot sekä
V.I.P.-kortit vuodeksi haluamaansa kunnalliseen kuntosali- tai uimalapalveluun. Käyttöoikeuteen
edellyttävä kortti on henkilökohtainen ja tarkoitettu omaehtoiseen harjoitteluun.
__________________________________________________________________________
Stipendit myönnetään LLK Oy:n toimitusjohtajan päätöksellä ja päätös saatetaan tiedoksi LLK
Oy:n hallitukselle.

4.2. HANNELE HEINO -STIPENDI
LLK Oy myöntää kaikille Lohjan ala- ja yläkouluille sekä lukioille Hannele Heino stipendin.


Kukin koulu päättää keskuudessaan oppilaan, joka on osoittanut lukuvuoden aikana uutta
motivoituneisuutta, yritteliäisyyttä sekä innostusta liikunnan saralla.



Koulu ilmoittaa hyvissä ajoin toukokuussa stipendin saajan nimen LLK Oy:lle, joka toimittaa
em. oppilaalle osoitetun stipendin koululle ennen kevätjuhlia.

4.3. SPONSOROINTI


Urheilijat/järjestöt voivat hakea sponsoritukea LLK Oy:ltä toimintaan, joka tukee ja edistää
liikuntatoimen strategisia päämääriä.



Tukea voivat hakea urheilijat/järjestöt ympäri vuoden hakemuslomakkeella
www.lohjanliikuntakeskus.fi/avustukset
_________________________________________________________________________
Tapahtuman sponsorointituki myönnetään LLK Oy:n toimitusjohtajan päätöksellä ja päätös
saatetaan tiedoksi LLK Oy:n hallitukselle.

