
NOKIAN KAUPUNKI, LIIKUNNAN TOIMINTA-AVUSTUKSEN PISTETAULUKKO 
(Vapaa-aikajaosto 23.1.2019)  

LIIKUNTA Pisteet: TOIMINTA Pisteet: YHTEISÖLLISYYS Pisteet: Painotus 

1. TOIMINNAN
VAIKUTTA-
VUUS

Seura liikuttajana 

Alle 20-vuotiaat (s. 
2000 - 2013) 
säännölliseen* 
ohjattuun 
liikuntatoimintaan 
osallistuneet lapset ja 
nuoret vuoden 2019 
aikana. (LIITTEENÄ) 

Lapsi / nuori = 
1p. 

Harjoittelun 
monipuolisuus 

Lajivalmennuksen 
yhteydessä järjestetty 
monipuolinen 
oheisharjoittelu- sekä 
fysiikkavalmennus 

Kuinka seuranne 
mahdollistaa lasten ja 
nuorten useiden 
lajien yhtäaikaisen 
harjoitteluun?  

0 - 8 p. harkinnan 
mukaan 

Seuran järjestämät 
tapahtumat ja 
tilaisuudet / 
Kannustaminen 

Muille kuin seuran 
jäsenille suunnatut 
kampanjat, tapahtumat 
tai lajikokeilut, joilla 
pyritään innostamaan 
lapsia ja nuoria 
harrastuksen pariin. 
(Huom! Ei normaaliin 
toimintaan kuuluvia 
kilpailuita ja tapahtumia) 

Tapahtuma, kampanja 
tai lajikokeilu = 1p.  

50% 

2. TOIMINNAN 
LAATU JA 
KEHITTÄMINEN

Seuratoiminnan taso 

Seuran menestyminen 
kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla 
yleisissä (nuorten, 
naisten ja miesten 
yleisissä sarjoissa 
vuonna 2019; SM, PM, 
EM, MM, Olympia) 
sekä muut merkittävät 
huomionosoitukset ja 
palkinnot 
seuratoiminnassa.  

Yksilön tai 
joukkueen 
saavuttamasta 
SM-mitalista 
(yleiset sarjat) = 
1p. 

Yksilön tai 
joukkueen 
saavuttamasta 
kansainvälisestä 
menestyksestä 
(PM, EM, MM, 
Olympiamenestys) 
= 2p.  

Seuran kehittäminen 

Seuran strategia, visio 
ja toiminta- 
suunnitelma (tiedot 
eivät saa olla 5 vuotta 
vanhempia) 

(LIITTEENÄ) 

Liikkujan ja urheilijan 
polun 
kuvaukset.(LIITTEENÄ) 

Tasa- ja 
yhdenvertaisuuden 
huomioiminen 
seuratoiminnassa.  
(LIITTEENÄ) 

1 - 10p. 

Visio ja toiminta-
suunnitelma 
harkinnan 
mukaan 1 - 2p.  

Liikkujan polku / 
urheilijan polku 
harkinnan 
mukaan 1- 2p. 

Harkinnan 
mukaan 1 - 2p. 

Koulutus 

Seuratoimijoiden 
(valmentajat / ohjaajat) 
koulutus. (LIITTEENÄ) 

Valmentajien 
koulutustaso: 

Vuoden 2001 jälkeen 
käydyt 
valmentajakoulutukset: 

1 - taso (50h) = 1p.  
2 - taso (100h) = 2p. 
3 - taso (150h) = 4p. 

Valmentajan 
ammattitutkinto (VAT) 
tai Valmentajan 
erikoisammattitutkinto 
(VEAT), Liikunnan 
ammattitutkinto  
Liikuntaneuvoja = 5p.  
Liikunnanohjaaja AMK, 
LitM = 6p.  

30% 
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Huomionosoitus 
tai palkinto 1p. 
harkinnan 
mukaan.  

Verkostoituminen ja 
yhteistyö muiden 
toimijoiden kanssa.  

Verkostoituminen 
ja yhteistyö  
1 - 2p.  

Sisäiset koulutukset 
ohjaajille ja 
vapaaehtoisille 2018 

Seuran jäsenille 
suuntaamat 
tuomarikoulutukset, 
EA-koulutukset, 
toimitsijakoulutukset, 
järjestyksenvalvojat = 
0,5p. / koulutus 

3. TERVEYTTÄ 
JA 
HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄ
TOIMINTA 

Harrasteliikunta 

Seuran säännöllisesti 
järjestämät 
harrasteliikuntaryhmät 
(ei kilpailuun tähtäävä 
toiminta): 

Aikuisten (yli 20 v - alle 
65v.) 
harrasteliikuntaryhmät 

Nuorten 12 - 17 v. (s. 
2002 - 2007) 
matalankynnyksen 
harrasteliikuntaryhmät 
(ei kilpailuun tähtäävä 
toiminta) 

Soveltavan liikunnan 
ryhmät (ikääntyneet ja 
soveltavat ryhmät) 

Alle kouluikäisille ja 
perheille suunnatut 
harrasteliikuntaryhmät 

Liikuntaryhmä = 
1p. 

Terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistäminen 

Seuran toimesta 
järjestetty jäsenten 
yhteisöllisyyttä 
edistävä toiminta.  

(esimerkiksi 
tapahtumat ja seuran 
yhteiset vuosijuhlat, 
seuran vapaa-
ehtoisten 
huomioiminen, 
retket, kaikille 
perheen jäsenille 
suunnatut 
tapahtumat).  

0,5 p. / toiminto 

Osallisuus 

Seuran jäsenten 
osallisuus ja 
vaikutusmahdollisuudet 
seuratoiminnassa (esim. 
apuohjaajana 
toimiminen, lasten ja 
nuorten seurafoorumi, 
tai muu jäsenten 
kuuleminen osana 
toiminnan 
kehittämistyötä) 

Toiminto, kehittämis-, 
tai kuulemistilaisuus = 
0,5 - 2p / tilaisuus tai 
toiminta harkinnan 
mukaan.  

20% 

*Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan vähintään 1 kertaa viikossa vähintään 8 kk vuodessa ajalla 1.1.- 31. 12.2019

NOKIAN KAUPUNGIN LIIKUNTAPALVELU 
www.nokiankaupunki.fi 


