
 
  

KULTTUURI- JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT TOIMINT A-
AVUSTUKSIEN JAKAMISESSA URHEILUSEUROILLE 
 
KUVL 5.3.2013 § 16 PÄÄTÖS  
 
 
§ 1 Toiminta-avustus myönnetään rekisteröidyille urheiluseuroille joilla on Kemiönsaaren 

kunta kotikuntana. 
Katsojat, ohjaajat ja toimihenkilöt eivät kuulu pistelaskentaan.   

 Toiminnasta joka järjestetään yhteistyönä seurojen välillä, myönnetään pisteitä 
laskennallisella perustelulla, jos muuta ei ole sovittu. 
Toiminnasta joka järjestetään yritysten tai julkisen sektorin kanssa myönnetään pisteitä 
laskennallisella perustelulla seuraavasti: yksi yhteistyökumppani=50 %, 2 
yhteistyökumppania=33.3 % jne jos ei ole perusteluita toiseen jakoon.   

 
 
§ 2 TOIMINTAPISTEET: 
 
§ 2.1 VIRALLISTEN KILPAILUJEN TAI OTTELUIDEN JÄRJESTÄJÄ 

- kansainvälinen, kansallinen, liitto, alue, piiri tai kunnanmestaruudet. 
1 piste 5-9 osanottajasta ja jokaiselta uudelta alk aneelta 10-luvulta 1 piste lisää. 
(pisteitä myönnetään yhteenlasketusta osanottajamäärästä) 

 
§ 2.2 EPÄVIRALLISTEN LIIKUNTATAPAHTUMIEN JÄRJESTÄJÄ  

- Ohjattujen harjoituksien, kuntotapahtumien, puulaakisarjojen, harjoituskilpailujen ja 
harjoitusotteluiden järjestäjä.  
1 piste 2-9 osanottajasta ja jokaiselta uudelta alk aneelta 10-luvulta 1 piste lisää. 
(pisteitä myönnetään yhteenlasketusta osanottajamäärästä) 

 
§ 2.3 OSANOTTAMINEN TOISEN SEURAN KILPAILUUN KEMIÖNSAAREN KUNNASSA 
 0.5 pistettä 1-4 osanottajasta ja jokaiselta uudelt a alkaneelta 5-luvulta 0.5 pistettä  
 lisää. (pisteitä myönnetään ainoastaan oman seuran osanottajasta) 
  
§ 2.4 OSANOTTAMINEN VIRALLISIIN KILPAILUIHIN JA OTTELUIHIN 
 KEMIÖNSAAREN ULKOPUOLELLA  
 - kansainvälinen, kansallinen, liitto, alue, piiri tai kunnanmestaruudet. 

2 pistettä 1-4 osanottajasta/pvä, 2 pistettä lisää 5-9 osanottajasta/pvä ja jokaiselta uudelta 
alkaneelta 10-luvulta 3 pistettä/pvä. (pisteitä myönnetään ainoastaan oman seuran 
osanottajasta) 

   
§ 2.5 OSANOTTAMINEN EPÄVIRALLISIIN LIIKUNTATAPAHTUMIIN KEMIÖNSAAREN 

ULKOPUOLELLA 
 - Ohjatut harjoitukset, kuntotapahtumat, puulaakisarjat, harjoituskilpailut sekä harjoitusottelut 

1 pistettä 1-4 osanottajasta/pvä, 1 piste lisää 5-9  osanottajasta/pvä ja jokaiselta uudelta 
alkaneelta 10-luvulta 1 piste lisää/pvä . (pisteitä myönnetään ainoastaan oman seuran 
osanottajasta) 

 
§ 3 URHEILUSIJOITUKSET  

Seuroille myönnetään urheilusijoituspisteitä ainoastaan kilpailijoista jotka virallisesti edustavat 
kyseessä olevaa seuraa. Urheilusijoitukset arvokilpailuissa antavat pisteitä seuraavasti: 

 
 Sijoitukset:  I II III IV-VIII  
 Viralliset SM-kisat sekä 

arvokkaimmat kilpailut 50 35 25 10 
 Aluemestaruudet 15 10 5 
 Piirinmestaruudet 10 5 3 
 Kunnanmestaruudet   3 



 
 
   

  
KULTTUURI JA VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT   
TOIMINTA-AVUSTUKSIEN JAKAMISESSA NUORISOSEUROILLE 
 

KUVL 5.3.2013 § 16 PÄÄTÖS  
 
 
§ 1 Toiminta-avustus myönnetään seuroille joilla on Kemiönsaaren kunta 

kotikuntana ja järjestävät nuorisotoimintaa. 
Ohjaajat ja toimihenkilöt eivät kuulu pistelaskentaan.   

 Toiminnasta joka järjestetään yhteistyönä seurojen välillä, myönnetään 
pisteitä laskennallisella perustelulla, jos muuta ei ole sovittu. 
Toiminnasta joka järjestetään yritysten tai julkisen sektorin kanssa 
myönnetään pisteitä laskennallisella perustelulla seuraavasti: yksi 
yhteistyökumppani=50 %, 2 yhteistyökumppania=33.3 % jne jos ei ole 
perusteluita toiseen jakoon.   

 
 

TOIMINTAPISTEET:  
 
§ 2 Yleisötilaisuudet sisäänpääsymaksulla  kuten tanssit, discot, 

naamiaiset, myyjäiset, teatterinäytökset antaa 3p/tapahtuma 
 
§ 3 Ei tuloa tuottavat tapahtumat  kuten lastenjuhlat, jäsentilaisuudet, 

kilpailujärjestelyt jossa on ulkopuolisia kilpailijoita antaa 5p/tapahtuma. 
Vastaavanlainen toimintaa joka on osoitettu 0-29 vuotiaille antaa 
8p/tapahtuma 

 
§ 4 Yhteiskunnallinen toiminta  kuten kampanjat, keräykset, aloitteet, 

talkoot missä on 5-9 jäsentä antavat 3p/ryhmä ja jokaiselta uudelta 
alkaneelta 10-luvulta 3 pistettä lisää. 

 
§ 5 Säännöllinen nuorisotoiminta  (partiot, teini-illat, teatteriharjoitukset tai 

muu vastaavaa) antaa 2 pistettä 3-9 osanottajasta/kerta ja jokaiselta 
uudelta alkaneelta 10-luvulta 2 pistettä/kerta. 

 
§ 6 Leiri-, vaellus- ja retkitoiminnasta sekä purjehduk sesta  annetaan 

pisteitä seuraavasti: 
 
 järjestäjälle 3-9 osanottajalla annetaan 3 pistettä/pvä ja jokaiselta uudelta 

alkaneelta 10-luvulta 2 pistettä lisää.  
 
 ei-järjestäjälle 3-9 osanottajalla annetaan 0.5 piste/pvä ja jokaiselta uudelta 

alkaneelta 10-luvulta 0.5 piste lisää. 
 
   
  


