
     
 
 

Hakemus urheiluseurojen ohjaaja-avustukseen oikeuttavaksi ryhmäksi ja sen ohjaajaksi: 
(Hyväksyminen tapahtuu jättöpäivästä alkaen seuraavan toimintakauden loppuun) 
 
 
SEURA   _________________________________________ 
 
Laji ja harjoitusryhmä  _________________________________________ 
 
Ohjaajan nimi  _________________________________________ 
 
Postiosoite   _________________________________________ 
 
Postitoimipaikka  _________________________________________ 
 
Puhelin   _____________________ ____________________ 
 
Avustavat ohjaajat/  _________________________________________ 
 
Henkilökohtaisen valmentajan _________________________________________ 
 
valmennettavien allekirjoitukset     _________________________________________ 
 
   _________________________________________ 
 
Päiväys ____/____ v. 20___ 
 
_________________________________         __________________________________ 
Seuran allekirjoitus     Ohjaajan allekirjoitus 
 
 
Päätös 
Hyväksytty ohjaaja-avustukseen oikeuttavaksi alle 18 vuotiaiden ryhmäksi ja sen ohjaajak-
si.  
 
_______________:n osalta hyväksytyssä harjoituksessa oltava vähintään ___ osallistujaa               
 
Päätös on voimassa    ___/___ 20__ alkaen ja ___/___ 20__ saakka. 
 
Hyväksymispäätös on voimassa k.o. lajin kuluvassa olevan tai tulevan toimintakauden lop-
puun. Sen jälkeen on tehtävä uusi hakemus, myös ohjaajan vaihtuessa on aina tehtävä 
uusi hakemus. Seuraavan kalenterivuoden osalta päätös on voimassa mikäli sivistyslauta-
kunta osoittaa tähän tarkoitukseen määrärahan.  
 
 
Siilinjärvellä ____/____  20____  ____________________________________________      
 
 



Ohjeet ohjaaja-avustusten käytännön toimenpiteistä 

     
Ohjaaja-avustukseen hyväksytään liikuntaryhmä vain ENNAKKOHAKEMUKSEN perus-
teella ja avustusta maksetaan alle 18 -vuotiaille erikseen järjestetyistä, ohjatuista harjoitus-
tilaisuuksista (ei kilpailuista eikä otteluista), joista ohjaaja pitää harjoituspäiväkirjaa. Harjoi-
tuspäiväkirjassa oltava nähtävillä aika, paikka sekä harjoituksiin osallistuneet. Pyydettäes-
sä ohjaaja on velvollinen esittämään harjoituspäiväkirjan maksatusajalta, ennen avustuk-
sen maksuunpanoa. 
 
Hyväksyttyyn kertaharjoitukseen on osallistuttava joukkuelajeissa vähintään 8 osallistu-
jaa/harjoitus, yksilölajeissa 5 osallistujaa/harjoitus. Henkilökohtaisen valmentajan harjoitus-
ryhmä vähintään 3 nimettyä valmennettavaa, jotka eivät harjoittele edellä mainitussa yksi-
lölajien ryhmässä.  
 
Henkilökohtaisen valmentajan valmennettavien on allekirjoituksellaan varmennettava kuu-
lumisensa valmentajan henkilökohtaisen ohjauksen piiriin. Pyydettäessä valmentaja on 
velvollinen esittämään valmennettaviensa henkilökohtaiset harjoitusohjelmat maksa-
tusajalta, ennen avustuksen maksuunpanoa. 
 
Ohjaaja-avustus maksetaan samalle ryhmälle korkeintaan kahdesta ohjatusta harjoituk-
sesta viikossa. Harjoituksen kesto vähintään yksi tunti. 
 
Maksun suoritus 
 
Ohjaajan/valmentajan tulee toimittaa viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa 
kunkin harjoituskauden (kausi I 16.12-15.6, kausi II 16.6-15.12) päätyttyä liitteenä oleva 
yhteenveto allekirjoituksineen maksatusta varten Siilinjärven kunnan vapaa-aikatoi-
mistoon. 
 
Maksu suoritetaan ainoastaan avustusta hakeneen, siilinjärveläisen rekisteröidyn seuran 
tai yhdistyksen tilille. 
 
Maksun suuruus määräytyy seuraavasti: Kummallekin jaksolle osoitettu euromäärä jae-
taan sen jakson hyväksyttyjen harjoitusten lukumäärällä, näin saatu tulos on yhden hyväk-
sytyn harjoituksen kertamaksu. Kullekin ryhmälle maksetaan avustusta hyväksyttyjen har-
joitusten määrällä kerrottu kertamaksu. 
 
Valvonta ja muutokset 
 
Avustuksen maksatuksen ja käytön valvonnan osalta noudatetaan sivistyslautakunnan 
hyväksymää yleisohjetta kunnan avustuksista.  
 
Ohjaaja-avustusten muutosesitykset käsitellään sivistyslautakunnassa urheiluseuroilta 
pyydettyjen lausuntojen jälkeen. 
 


