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Vircilepanija Juvan Urheilijat ry

Ohjaaja-avustus I Juvan Urheilijat ry, Harrastava Juva -hankkeen
liikuntakerhot

Selostus Juvan Urheilijat ry, yleisurheilu hakee ohjaaja-avustusta
ohjauspäiväkirjojen mukaan ajalla 12.1. — 3.5.2022
seuraavasti:

Ryhmä ja ohjauskerrat:

Liikuntakerho / isot, 5 ohjauskertaa
Liikuntakerho / pienet, 2 ohjauskertaa

Harrastava Juva —hankkeen ohjausten korvausmäärä: 30 € /
kerta.

Päätöksen perustelut Hallintosääntö 19 §

Juvan hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 §
14 hyväksynyt liikuntapalveluiden avustusten ja stipendien
myontamisohjeen 1.1.2018 alkaen. Kulut korvataan
kaytettavissa olevan määrärahan puitteissa.

Valmistelu: liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh.
040 751 8262.

Päãtös Juvan Urheilijat ry:lle myönnetään avustusta edellä
mainittuihin toimintoihin. Ohj aaja-avustusta maksetaan 7
ohjauskerrasta yhteensa 2 10,00 euroa.

Avustussaantöjen mukaan avustusta voidaan myöntää niistä
ohj auskerroista, j oissa osallistuj ia on ohj aaj an lisäksi
vähintään viisi henkilöä.

Jakelu Juvan Urheilijat ry
Liikuntakoordinaattori
Kirj anpito
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Päiväysja allekirjoitus 13.06.2022

Velimatti Salmi
Sivistysj ohtaj a

Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 13.6.2022.
Tämä päätös onjulkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 13.6.2022.
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Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan
toimielimelle:

Juvan kunta
Sivistyslautakunta
Juvantie 13
51900 Juva

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömãsti vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 paivan kuluessa paätoksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen paätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lahetetty handle kirj eel
lä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksesta tiedon, kun pöytakirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.

Kaytettäessa sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätok
sestä kolmen (3) päivãn kuluttua sahkopostin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on kaytavä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on mer
kittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja
puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisena
- asiakirjat, joihin vedotaan


