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Kiteen kaupungin liikuntatoimen ohjausavustuksen myöntämisperiaatteet (hyväksytty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 6.2.2019 § 4)
Kiteen kaupunki/ liikuntatoimi maksaa liikuntaseurojen nuorten (alle 18 -vuotta) liikunnan ohjauksesta ohjausavustusta vuosittain vahvistettavan korvauksen harjoituskerralta seuraavin perustein:
1. Seura tekee ennen harjoitusten alkua liikuntatoimelle kirjallisen anomuksen hyväksyttyä lomaketta käyttäen. Jälkikäteen tehtyjä anomuksia ei hyväksytä. Ohjausavustusta
ei makseta taannehtivasti.
2. Seuran on oltava Kiteen kaupungissa rekisteröity ja on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden. Harjoitukseen osallistujat ovat pääosin Kiteen kaupungissa asuvia.
3. Kertaharjoitukseen on osallistujien määrän oltava joukkuelajeissa vähintään 8 ja
yksilölajeissa vähintään 4 osanottajaa. Seura voi anoa ohjausavustusta saman
harjoitusryhmän kahdelle (2) ohjaajalle, jos ryhmäkoko on yksilölajeissa vähintään
10 ja joukkuelajeissa vähintään 15 osanottajaa, sallitaan ryhmälle samanaikaisesti
kaksi ohjaajaa. Lisäksi sallitaan ryhmille yksi lisäohjaaja yksilölajeissa kutakin seuraavaa kymmentä (10) ja joukkuelajeissa kutakin seuraavaa 15:ta osanottajaa kohti.
4. Sama seura voi saada ohjausavustusta useammalle ryhmälle (yleisseurat), mutta
niistä on kuitenkin tehtävä erillinen anomus tai lajierittely.
5. Jokaisesta ryhmästä tulee tehdä erillinen anomus. Hakemuksen liitteenä tulee olla
kopio ohjaajan valmentaja- tai ohjaajatodistuksesta, jos sitä ei ole aiemmin toimitettu
liikuntatoimeen.
6. Ohjausavustus maksetaan samalle ryhmälle enintään kolmesta (3) harjoituskerrasta
viikossa.
7. Kertaharjoituksen lyhin mahdollinen kestoaika on yksi (1) tunti.
8. Ohjausavustusta ei makseta maksullisista kurssiohjauksista, kilpailuista, leireistä ym.
edellä mainittuihin verrattavista toiminnoista.
Jokainen ohjaaja on velvollinen pitämään ohjaustilaisuuksista liikuntatoimen hyväksymää harjoituskirjaa,
joka on paperinen tai sähköinen. Harjoituskirjoja tai sähköistä pohjaa saa liikuntatoimesta, jossa ne on esitettävä nähtäväksi ennen ohjausavustuksen maksamista. Täytetyt harjoituskirjat tulee palauttaa liikuntatoimeen
ohjausavustuksen maksamista varten 2-3 kertaa vuodessa (keväällä, syksyllä ja vuoden lopussa), jotta
avustusmäärärahojen menokertymää pystytään vuoden aikana seuraamaan. Tarkemmat harjoituskirjojen
palautusajat tiedotetaan liikuntaseuroille vuoden aikana.
Liikuntatoimen järjestäessä ko. ohjaajille tarkoitettuja neuvottelutilaisuuksia, on ohjaajien tai seuran toimihenkilöistä jonkun oltava paikalla.
VALVONTA
Kiteen kaupungin liikuntatoimella on oikeus ja velvollisuus tarkkailla harjoituksen pitoa ja ettei ohjausavustuksen perimisessä tapahdu väärinkäytöksiä.

AVUSTUKSEN SUORITUS
1. Ohjausavustus maksetaan urheiluseuroille tai sen jaostolle
2. Urheiluseurojen/-jaostojen avustus maksetaan seuran/jaoston ilmoittamaan pankkitilille. Kalenterivuoden vaihtuessa on perittävä kaikki edellisvuoden ohjausavustukset.
3. Sellaisessa tapauksessa, että ohjausavustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellisiä tietoja tai muuten tahallisesti johtanut heitä harhaan ohjausavustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty ohjausavustus jättää maksamatta tai jo
maksetut avustukset määrätä suoritettavaksi takaisin.
OHJAAJA -AVUSTUSTASOT
Ohjaustasot ohjausavustusjärjestelmässä (maksettavat korvaukset vahvistetaan vuosittain sivistys- ja vapaaaikalautakunnassa).
alle 100 h ohjaajakoulutusta
I – taso 5,00 € (yli 30 –vuotias ohjaaja)
I – taso 10,00 € (alle 30 –vuotias ohjaaja)
Esim. Lasten- ja nuortenohjaaja peruskurssit. Eri liittojen ja piirien vastaavat peruskurssit. Satu- ja vesiliikuntaohjaajakurssit.
yli 100 h ohjaajakoulutusta
II – taso 6,00 € (yli 30 –vuotias ohjaaja)
II – taso 12,00 € (alle 30 –vuotias ohjaaja)
Esim. Liikunnanopettajat, peruskoulunopettajat (mikäli on suoritettu liik.pedag.kurssi). Liikunnanohjaajat. Eri liittojen lajikoulutukset.

