KOTKAN KAUPUNKI
Liikuntapalvelut
Metsontie 41 B, 3. kerros
48220 KOTKA
Puh. 040 623 4695

YLEISKIRJE 7/2021
JOULUKUU
17.12.2021

Liikunta- ja urheiluseurat
SÄHKÖINEN AVUSTUSHAKU
Järjestöavustusta ja tapahtuma-avustusta haetaan 1.1.2022 alkaen käyttämällä sähköistä
hakujärjestelmää
(Timmi).
Ohjeet
Timmi-järjestelmään
rekisteröitymiseen
ja
avustushakemuksen
tekemiseen
yhdistyksen/järjestön
nimissä
löytyvät
sivulta
https://www.kotka.fi/asioi-ja-osallistu/avustukset/. Järjestöavustus on haettavissa 1.1.202231.3.2022 klo 15.00. Tapahtuma-avustus on jatkossa haettavissa ympäri vuoden haettavasta
avustussummasta riippumatta. Ansioplaketteja ja stipendejä haetaan vuodesta 2022 alkaen
sähköisellä lomakkeella (E-lomake). Tukea avustushakemuksen jättämiseen on saatavilla
palvelupiste Ruorista sekä liikuntapalveluista.
KUNTOPOLKU - UUSI KOTKAN TOIMINTAMALLI
Osana vuonna 2022 käynnistettävää Kotkan uutta Kuntopolku -toimintamallia aloitetaan
liikuntapalveluiden tukemien matalan kynnyksen harrastuskokeilujen järjestäminen. Matalan
kynnyksen toimintaa käynnistetään kevään ja kesän aikana, ensimmäinen varsinainen
harrastuskokeilujakso sijoittuu syys-lokakuulle 2022. Toimintaa järjestäviä seuroja ja
yhdistyksiä tuetaan erikseen määriteltävällä ohjaajakorvauksella sekä luovuttamalla
liikuntatiloja veloituksetta toimintakäyttöön. Alkuvuoden 2022 aikana seuroille järjestetään
infotilaisuuksia sekä työpajoja, joissa määritellään toiminnan sisältöjä sekä laaditaan
yhteistyösopimukset. Seurojen ja yhdistysten toivotaan lähtevän suurella joukolla mukaan
järjestämään avoimia harrastuskokeiluja!
URHEILULUOKAT
Urheiluluokkien (vuosiluokat 6.-9.) soveltuvuuskokeet järjestetään 5. luokkalaisille Karhulan
liikuntahallissa 18.-19.1.2022. Varatestipäivä on 1.2.2022. Soveltuvuuskokeiden sisältöihin voi
käydä tutustumassa ennakkoharjoittelua varten osoitteessa www.soveltuvuuskoe.fi.
LIIKUNTATILOJEN LUOVUTUKSEN PERIAATTEET JA KÄYTTÖSÄÄNNÖT
Päivitetyt liikuntapalveluiden yksikön liikuntatilojen, -alueiden ja -välineiden luovutuksen sekä
liikuntatiloissa tapahtuvan mainostamisen periaatteet tulevat voimaan 1.1.2022
(hyvinvointilautakunta 19.10.2021 §148). Periaatteissa on määritelty myös tilojen
käyttösäännöt. Ohjeisto on seurakirjeen liitteenä ja se on luettavissa myös liikuntapalveluiden
verkkosivuilla.
HARJOITUSVUOROJEN JA TILAVARAUSTEN PERUUTUKSET
Käyttämättä jäävien harjoitusvuorojen ja muiden tilavarausten peruutukset on tehtävä aina
etukäteen sähköpostitse osoitteeseen tilavaraukset@kotka.fi. Perumatta jätetyt varaukset
laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinnasto on esillä liikuntapalveluiden
verkkosivuilla.
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TOIMIHENKILÖILMOITUKSET
Osoiterekisterin päivitystä ja tiedotuksen tavoittavuuden parantamista varten, seurojen on
täytettävä toimihenkilöilmoitus -lomake, jos ilmoitusta ei ole vielä tehty vuoden 2021
aikana. Toimihenkilöpäivitykset on tehtävä vuosittain viimeistään yhdistyksen
kevätkokouksen jälkeen. Lomake löytyy osoitteesta: https://kotka.elomake.fi/lomakkeet/132/lomake.html

LIIKUNTATILOJEN KÄYTTÄJÄMÄÄRIEN RAPORTOINTI
Liikuntapalveluiden hallinnoimissa liikuntatiloissa tapahtuvasta harjoittelusta on
toimitettava käyttäjämäärätilastot säännöllisin väliajoin sähköpostitse osoitteeseen
liikuntapalvelut@kotka.fi. 1.1.2022 alkaen käyttäjämäärätilastoja pyydetään myös
yksittäisistä tapahtumista, kuten otteluista, kilpailuista ja turnauksista.

Liikuntapalvelut toivottaa hyvää joulua ja kiittää yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana!
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