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Urheiluseurat  

 

 
TILOJEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 

 

  Liikuntasaleilta on tullut ilmoituksia siitä, että tilojen käyttösääntöjä ei ole 
  syksyn harjoitusvuorojen aikana noudatettu. Tästä on myös oltu erikseen 
  yhteydessä joihinkin seuroihin. Mikäli seuraa on jo aiemmin huomautettu 
  asiasta, johtaa uusi ilmoitus harjoitusvuoron perumiseen. 
 
  Kaikissa liikuntatiloissa noudatettavat säännöt vielä muistutuksena, joiden 
  noudattamisessa on ollut syksyn aikana puutteita: 
 
  1. Harjoitusvuoron käyttäjä vastaa tilassa tapahtuvasta toiminnasta vuo-
  ronsa aikana. 
 
  2. Vuoron käyttäjän on huolehdittava, että tilat ovat tyhjät ja siistit harjoi-
  tusvuoron päättymisen jälkeen. Tarvittaessa tiloihin toimitetaan siivousvä-
  lineitä ja esim. eritepakkeja. Kaikki tilaa käyttävät seurat ovat velvoitettuja 
  huolehtimaan omista sotkuistaan liikunta- ja pukutiloissa. 
 
  3. Valojen on oltava sammutettuina ja ovien kunnolla suljettuina ja lukit-
  tuina vuoron päätyttyä, jos tiloihin ei ole saapunut seuraavaa käyttäjää. 
  Lisäksi ovien on oltava lukittuina myös vuoron aikana. Ovien väliin ei saa 
  jättää kenkiä tai muita kapuloita. Jos tiloihin pääsee ulkopuolisia henkilöitä 
  tai eläimiä vuoron aikana, tai sen jälkeen, on tämä vuoron käyttäjän vas-
  tuulla. 

 

 

SUOMEN MESTARIT Hyvinvointilautakunta palkitsee tämän kuluvan vuoden aikana Suomen 
Mestaruuden voittaneet tai sitä parempaan saavutukseen yltäneet ur-
heilijat ja joukkueet.  

 
Seurojen tulee ilmoittaa kirjallisesti palkittavien urheilijoiden ja joukkuei-
den nimet liikuntapalvelukeskukseen (osoite yllä) tai sähköpostitse (ta-

pani.laakso@kotka.fi) 17.11.2019 mennessä. 

 
Ilmoituksessa on mainittava nimen, urheilijan osoitteen ja seuran lisäksi 
missä lajissa sekä ikäryhmässä mestaruus on saavutettu sekä mahdol-
liset muut huomattavat saavutukset. 15-vuotiaiden tai sitä nuorempien 
sarjoissa, ja ns. ikämiessarjoissa palkitsemisia ei suoriteta.  
Stipendillä palkitaan vain parhaaksi urheilijaksi valittava urheilija. 



  
 
Kymenlaakson kuntien kesken on sovittu että, kukin kunta palkitsee 

vain oman kuntansa alueella asuvat urheilijat, riippumatta siitä mihin 
seuraan urheilija kuuluu. Näin vältytään päällekkäisyyksiltä palkitsemi-
sissa tai tilanteista, joissa joku jäisi kokonaan huomioimatta. 
 
Kutsu palkitsemistilaisuuteen lähetetään palkittaville henkilökohtaisesti. 

 

 

VALMENTAJASTIPENDI Lautakunta palkitsee myös vuoden valmentajan(t) seurojen tekemien 
ehdotusten perusteella. 
 

Kirjalliset ehdotukset valmentajastipendin saajiksi tulee ilmoittaa 

liikuntapalvelukeskukseen 17.11.2019 mennessä. 

 
Ansioplaketti- ja stipendianomuslomake on sivulla 
http://www.kotka.fi/asukkaalle/liikunta_ja_vapaa-aika/lomakkeet 
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