
Nokian kaupunki, Liikunnan toiminta-avustuksen pistetaulukko VAPJA 17.1.2018 
Liikunta Toiminta Yhteisöllisyys Painotus

Pisteet Harjoittelu ja kustannukset Pisteet Kannustaminen Pisteet

1. Toiminnan

vaikuttavuus 

2017

Seura liikuttajana

Alle 20-vuotiaat (s. 

1998-2011) säännölliseen* 

liikuntatoimintaan 

osallistuneet lapset ja nuoret 

vuoden 2017 aikana

Lapsi/nuori = 1 p.

Lajivalmennuksen yhteydessä 

järjestetty monipuolinen 

oheisharjoittelu ja lasten 

harrastamisen kustannukset**.

Monipuolinen 

harjoittelu ja 

kustannusten 

edullisuus 0-8 p. 

harkinnan 

mukaan.

Kamppanja, tapahtuma tai 

lajikokeilu, joilla pyritään 

innostamaan lapsia ja nuoria 

harrastuksen pariin.

Tapahtuma, 

kampanja tai 

lajikokeilu = 1 

p.

50 %

Pisteet Pisteet Pisteet

2. Toiminnan

laatu ja 

kehittäminen 

2017

Seuratoiminnan taso 
Seuran menestyminen 

kansallisella tasolla yleisissä 

(nuorten, naisten ja miesten) 

sarjoissa vuonna 2017 & 

merkittävät 

huomionosoitukset tai 

palkinnot seuratoiminnasta

Yksilön tai 

joukkueen 

saavuttamasta SM-

mitalista = 0,5 p., 

Huomionosoitus 

tai palkinto 1-2 

lisäpistettä 

harkinnan 

mukaan.

Seuran kehittäminen

Seuran visio ja Pitkän Tähtäimen 

Suunnitelma & urheilijan / 

liikujan polku -kuvaus 2017

Harkinnan 

mukaan 1-10 p.

Koulutus 
Seuratoimijoiden 

koulutus***, sisäiset 

koulutukset ohjaajille ja 

vapaaehtoisille 2017
1-taso (50 h)= 

1 p., 2-taso 

(100 h)= 2 p., 3-

taso (150 h)=4 

p. VAT tai

AmVT = 5 p., 

Koulutus = 1 p.

30 %

Pisteet Pisteet Osallisuus Pisteet

3. Terveyttä ja

hyvinvointia 

edistävä 

toiminta 2017

Harrasteliikunta

Seuran säännöllisesti 

järjestämä aikuisväestön (alle 

65 -vuotiaat) terveysliikunta, 

nuorten harrasteryhmät (12- 
17 v.)****, erityisryhmät ja 

lasten liikuntaryhmät (s. 2012-

2014)

Liikuntaryhmä = 1 

p.

Vapaaehtoiset 
Seuratoiminnassa aktiivisesti 

ympäri vuoden (2017) mukana 

olevien vapaaehtoisten 

kokonaismäärä (ohjaajat, 

huoltajat, toimitsijat, 

vertaisohjaajat)

1-10 = 0,5 p., 10-

20 2 p., 20-30 3 

p., 30-50 5 p., 50-

100 8 p., yli 100 

vapaaehtoista 10 

p. 

Lasten ja nuorten osallisuus 

ja vaikutusmahdollisuudet 

seuratoiminnassa (esim. 

apuohjaajat, nuorten 

seurafoorumi tai muu 

kuuleminen toiminnan 

kehittämistyössä)

Toiminto, 

kehittämis- tai 

kuulemistilaisu

us = 0,5 - 2 p. / 

tilaisuus 

harkinnan 

mukaan 

20 %

* Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan vähintään 1 kertaa vkossa ja 10 kk vuodessa ajalla 1.1-31.12.2017.

** Tiedonkeruun yhteydessä hakijalta kysytään lasten ja nuorten harrastustoiminnan kustannuksista kuukausitasolla. 

*** Pisteytyksessä käytössä yleinen kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen tuntikehys. 

**** Ei kilpailulliset - liikunta-aktiivisuutta ja sosiaalisia verkostoja rakentavat harrastajaryhmät.




