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

YLEISKIRJE 3/2022
Maaliskuu
30.3.2022

Liikunta- ja urheiluseurat
MUISTUTUS JÄRJESTÖAVUSTUKSEN HAKEMISESTA VUODELLE 2022
Hyvinvointilautakunnan myöntämä järjestöavustus on haettavana 31.3.2022 klo 15.00
mennessä. Vuodesta 2022 alkaen järjestöavustusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Ohjeet
hakemuksen tekemiseen ja kriteerit löytyvät sivustolta https://www.kotka.fi/asioi-jaosallistu/avustukset/.
Järjestöavustus on tarkoitettu liikuntaa ja urheilua harjoittavan kotkalaisen yhdistyksen tai seuran
junioritoiminnan tukemiseen. Juniorilla tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä.
Järjestöavustuksen vuotuisesta kokonaissummasta myönnetään vähintään 5 % kunto- ja
erityisliikuntaa harrastavien rekisteröityjen liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen, sekä
terveysliikunnan yhteistyöhankkeisiin.
Hakemukseen toimitettavat liitteet (budjetti- ja toimintasuunnitelma 2022, toimintakertomus ja
toiminnan tilastot edelliseltä kaudelta/vuodelta, edellisen kauden/vuoden tilinpäätöstiedot,
toiminnan tarkastajien lausunto ja luettelo toimivista valmentajista) tulee tehdä vain
junioritoiminnan osalta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Huomioita:
- Hakemuksin tila tulee olla ”jätetty” määräaikaan mennessä
- Haettava summa on täytettävä hakemukseen (lopulliset avustussummat määräytyvät
kriteereiden perusteella)
- Mahdollisista puuttuvista liitteistä lähetetään täydennyspyynnöt huhtikuun aikana
TOUKOKUUN 2022 SISÄHARJOITUSVUOROT
Talvikauden sisäharjoitusvuorot ovat myönnetty ja voimassa 30.4. saakka. Seuroja, jotka haluavat
jatkaa harjoitusvuorojaan myös toukokuun ajan (3.6. saakka), pyydetään tekemään ilmoitus
sähköpostitse osoitteeseen liikuntapalvelut@kotka.fi 13.4.2022 mennessä. Salien käyttöön
liittyvistä poikkeuksista tiedotetaan erikseen (mm. koulujen kevätjuhlat). Ilmoituksessa on
mainittava:
- Seura
- Ryhmä
- Harjoitustila
- Kellonaika
KESÄN 2022 SISÄHARJOITUSVUOROT LIIKUNTAHALLEISSA JA -SALEISSA SEKÄ UIMAHALLEISSA
Kesän 2022 (kesä-elokuu) harjoitusvuorot on haettava 20.4. mennessä
harjoitusvuorohakemuslomakkeella. Lomake toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen
liikuntapalvelut@kotka.fi. Kaikki salit eivät ole käytettävissä kesäaikana, mutta riittävät
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harjoitusmahdollisuudet pyritään tarjoamaan etenkin SM-sarjatason joukkueille/ryhmille. Kesän
sisäharjoitusvuoroista tiedotetaan viimeistään toukokuun alussa.
Talvikauden 2022-2023 sisäharjoitusvuorojen haku käynnistetään huhtikuussa ja hakemukset
tulee toimittaa 22.5. mennessä (hakemuksia ei vielä käsitellä).
ULKOKENTTIEN HARJOITUSVUOROT 2022
Ulkokenttien harjoitusvuorot (rospuuttovuorot) otetaan käyttöön tiistaina 19.4.2022. Talvikauden
harjoitusvuorot ovat voimassa 17.4. saakka. Mikäli ryhmä lopettaa harjoitusvuorojen käytön jo
aiemmin, ilmoitus on tehtävä sähköpostitse osoitteisiin tilavaraukset@kotka.fi ja
liikuntapalvelut@kotka.fi.
KARHULAN KESKUSKENTÄN RAVINTOLAN KÄYTTÖOIKEUS 2022
Karhulan keskuskentän ravintolan käyttöoikeus vuodeksi 2022 julistetaan seurojen haettavaksi
13.4. mennessä. Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
liikuntapalvelut@kotka.fi.
TOIMIHENKILÖILMOITUKSET 2022
Vuoden vaihtuessa vaihtuvat myös monen yhdistyksen yhteystiedot. Täytättehän sähköisen
toimihenkilöilmoituksen osoitteessa https://kotka.e-lomake.fi/lomakkeet/132/lomake.html heti
toimihenkilötietojen muutoksen yhteydessä (viimeistään kevätkokouksen jälkeen), jotta
osoiterekisterimme olisi kunnossa ja tiedotteet tulisivat oikeille henkilöille. Kiitos!
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