
 Janakkalan kunnan, Liikunnan yleisavustusten pistetaulukko 2021 
 

 LIIKUNTA  TOIMINTA  YHTEISÖLLISYYS  PAINOTUS 
TOIMINNAN 

VAIKUTTAVUUS 
HAKEMUSTA 
EDELTÄVÄNÄ 

VUONNA 

Säännölliseen* 
liikuntatoimintaan 
osallistuneiden alle 16-
vuotiaiden lkm hakemusta 
EDELTÄVÄNÄ 
vuotena/toimintakautena 
Säännölliseen* 
liikuntatoimintaan 
osallistuneiden  yli 16-
vuotiaiden  lkm hakemusta 
EDELTÄVÄNÄ 
vuotena/toimintakautena 
 
Janakkalalaiset jäsenet 
 

Pisteet 
alle 16-vuotias lapsi/nuori  
= 1p 
 
yli 16-vuotiaat = 0,5p 
 
 
 
 
 
 
 
 
jäsenmaksun maksanut 
janakkalalainen= 0,2p 

Lajivalmennuksen 
yhteydessä 
järjestetty 
monipuolinen 
oheisharjoittelu 
ja lasten 
harrastamisen 
kustannukset 

Pisteet 
Monipuolinen 
harjoittelu ja 
kustannusten 
edullisuus 0-
8p. harkinnan 
mukaan 

Kampanja, 
tapahtuma tai 
lajikokeilut, joilla 
pyritään 
innostamaan 
lapsia ja nuoria 
harrastuksen 
pariin 

Pisteet 
Tapahtuma, 
kampanja tai 
lajikokeilu = 1p 

40% 

 * Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan vähintään 1 kertaa viikossa hakemusta edeltäneen päättyneen toimintakauden ajan 
TOIMINNAN 

LAATU JA 
KEHITTÄMINEN 

HAKEMUSTA 
EDELTÄVÄNÄ 

VUONNA 

Seuran menestyminen 
kansallisella ja kansainvälisellä 
tasolla hakemusta EDELTÄVÄNÄ 
vuonna/toimintakautena + 
merkittävät huomionosoitukset 
tai palkinnot seuratoiminnasta. 

Pisteet 
Yksilön tai joukkueen 
saavuttama: 
SM-mitalista 0,5p  
PM-mitali 0,75p 
EM-mitali 1,0p 
MM-mitali 1,25 
Olympia/paralympia/special 
olympics 1,5p 
Huomionosoitus tai palkinto 
1-2 lisäpistettä harkinnan 
mukaan. 

Seuran visio ja 
Pitkän tähtäimen 
suunnitelma & 
urheilijan / 
liikkujan polun 
kuvaus 
hakemusta 
EDELTÄVÄNÄ 
vuonna 

Pisteet 
Harkinnan 
mukaan 1-
10p. 

Koulutus 
Seuratoimijoiden 
koulutus** 
hakemusta 
EDELTÄVÄNÄ 
vuonna 

Pisteet: 
1-taso (50h)= 1p 
2-taso (100h)=2p 
3-taso (150h)= 3p 
4-taso (VEAT eli 
valmentajan 
erikoisammattitutki
nto / koulutus: 
urheiluopistot)=4p 
5-taso (LitM / AMK-
koulutus/yliopisto)
=5p 
Muu koulutus = 1p 

 
 
 
 

30% 

 ** Pisteytyksessä käytössä yleinen kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen tuntikehys 
  



 Janakkalan kunnan, Liikunnan yleisavustusten pistetaulukko 
TERVEYTTÄ JA 

HYVINVOINTIA 
EDISTÄVÄ 
TOIMINTA 

HAKEMUSTA 
EDELTÄVÄNÄ 

VUONNA 

Harrasteliikunta 
Seuran säännöllisesti 
järjestämä*** toiminta 

Pisteet 
Lasten harrasteryhmä (alle 12-
v,) = 1p. 
Nuorten harrasteryhmät (12-
17v.) = 1,5p. 
Aikuisväestön terveysliikunta 
(alle 65-v.) = 1p. 
Ikäihmisten terveysliikunta (yli 
65-vuotiaat) = 1,5p. 
Erityisryhmien liikuntaryhmät= 
1,5p. 
Matalan kynnyksen ryhmät= 
1p. 

Vapaaehtoiset 
seuratoiminnassa 
aktiivisesti 
ympäri vuoden 
mukana olevien 
lukumäärä 
(ohjaajat, 
huoltajat, 
toimitsijat, 
vertaisohjaajat) 

Pisteet 
1-10 = 0,5p 
11-20 = 2p 
21-30 = 3p 
31-50 = 5p 
50-100 = 8p 
yli 100 = 10p 

Osallisuus 
Lasten ja nuorten 
osallisuus sekä 
vaikutusmahdollis
uudet 
seuratoiminnassa 
(esim. 
apuohjaajat, 
nuorten forum tai 
muu kuuleminen 
toimintaa 
kehittäessä) 

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

20% 

KORONAN 
VAIKUTUS 

TOIMINTAAN 

Muutokset seuratoimintaan, 
tehdyt toimenpiteet, 
taloudelliset vaikutukset 
(menot ja tulot) 

Pisteet 
Muutokset seuratoimintaan=1 p 
Tehdyt toimenpiteet toiminnan jatkuvuuden kannalta=1p 
Todennettavissa olevat tulojen menetykset =1p ja syntyneet säästöt=1p 

 
 

10 % 

  
 
*** Ei kilpailulliset – liikunta-aktiivisuutta ja sosiaalisia verkostoja rakentavat harrastajaryhmät. Matalan kynnyksen ryhmät ovat sellaisia johon voi tulla ilman 
ennakkoilmoittautumista ja olla joko maksuton/ hyvin pienellä maksulla varustettu. Keskeistä on harrastehenkisyys, kokeilumahdollisuudet, edullisuus sekä 
liikunnasta innostuminen ilman kilpailullisia tavoitteita ja sitoutumispakkoa. 

 


