OHJATUN TOIMINNAN TUKI VASTAAVA

Kunta on vielä toistaisesti tukenut joukkueita ohjatun toiminnan tuella.
Tätä emme kuitenkaan varmuudella voi sanoa paljon se on ja tuleeko tätä
joka vuosi. Tähän asti olemme voineet hakea tätä joka vuosi.
Kauden aikana haemme tukea 2 kertaa. Hakemukset on palautettava
viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivä toimintajakson loputtua
osoitteeseen: liikuntapalvelut@sipoo.fi. Myöhästyneitä harjoituspäiväkirjoja
ei käsitellä. Harjoituspäiväkirja pohjan löydät seuran nettisivuilta täältä:
https://adalensif.com/uutiset/4149/joukkueenjohtajat-lagledare

Tässä alla tulee kunnan antamat ohjeistukset.

1. Harjoitustoiminnan tulee kohdistua lapsiin tai alle 18-vuotiaisiin
nuoriin ja kyseeseen tulee vain säännöllinen ohjattu
harjoitustoiminta. Kilpailuja, otteluita tai harjoitusotteluita ja leirejä
ei huomioida.
2. toimintajaksot ovat 1.10-29.2. ja 1.3-30.9. Ohjaustoimintaa koskeva
harjoituspäiväkirja täytetään Liikuntapalvelujen lomakkeelle ja se
toimitetaan Liikuntapalveluille (liikuntapalvelut@sipoo.fi) kahden
viikon sisällä, kuitenkin viimeistään toimintajaksoa seuraavan
kuukauden 15 päivään klo 23.59 mennessä.
3. Seuralle myönnettävän hyväksytyn harjoituskerran avustuksen suuruus
määräytyy ohjaajan pätevyyden mukaan. Ohjaajat luokitellaan
neljään ryhmään. Avustuksen suuruus on aina a) kohdassa suurin ja d)
kohdassa pienin. Ohjaajan pätevyyden osoittavat todistukset
toimitetaan harjoituspäiväkirjojen mukana.
a) liikunnan opettajat, liikunnanohjaajat, liikuntaan
erikoistuneet peruskoulunopettajat, lajiliiton korkein
koulutustaso
b) lajiliiton toiseksi korkein koulutustaso, väh. 4 kk:n
liikunnallinen koulutus, luokanopettaja
c) vähintään 30 tuntia kestänyt liikunnallinen koulutus
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d) muut
Samalle ryhmälle myönnetään avustusta enintään kahdesta
harjoituskerrasta viikossa.
Jos valmentaja pitää saman lajin harjoituskertoja useammin kuin
kaksi kertaa viikossa, maksetaan avustusta d) kohdan mukaan viikon
kolmannesta harjoituksesta lähtien valmentajan koulutustasosta
riippumatta.
Jos ryhmässä on monta osanottajaa ja harjoituksissa monta eri
harjoituspistettä, voidaan ryhmälle myöntää avustusta kahden
valmentajan osalta.
Hyväksyttävät harjoitustilaisuudet ovat
a) säännölliset harjoitukset: vähintään kerran viikossa kuukauden
ajan tai joka toinen viikko kahden kuukauden ajan.
b) osanottajien määrä: yksilölajeissa vähintään 2 osanottajaa,
joukkuelajeissa vähintään 5 osanottajia
c) ohjattu toiminta: selvityslomakkeella mainittu ohjaaja tai
valmentaja on vetänyt ja valvonut harjoitukset
d) Ikä: ohjatut harjoitukset on tarkoitettu alle 18-vuotiaille
e) erityisesti maahanmuuttajille suunnatun ohjatun toiminnan
tukemiseen voidaan myöntää korvamerkittyä avustusta, mikäli
aluehallintovirasto myöntää hanketukea kunnalle
Kuntarajat ylittävät yhdistelmäjoukkueet voivat hakea avustusta vain
yhdeltä kunnalta. Se että kyseessä on yhdistelmäjoukkue, tulee käydä
ilmi harjoituspäiväkirjasta.

Mikäli yhdistys/ryhmä/joukkue antaa Liikuntapalveluille harhaanjohtavia tai
virheellisiä tietoja koskien esim. harjoituksien määrään, ajankohtaa,
ohjaaja tai ohjaajan koulutustasoa, hylätään ohjausavustushakemukset ko.
jaksolta.

