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Sivistysjohtaja 27.05.2021 § 21/2021 
 
Virellepanija Juvan Urheilijat ry 
 
Ohjaaja-avustus / Juvan Urheilijat ry, yleisurheilu   
  
Selostus Juvan Urheilijat ry, yleisurheilu hakee ohjaaja-avustusta 
 ohjauspäiväkirjojen mukaan ajalla 13.01.2021-07.04.2021 
 seuraavasti: 
 
 Ryhmät ja ohjauskerrat: 
 
 Yleisurheilu/isot, 11 ohjauskertaa 
 Yleisurheilu/pienet, 12 ohjauskertaa 
 
Päätöksen perustelut Hallintosääntö 66 § 
 
 Juvan hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 26.10.2017  
 § 14 hyväksynyt Juvan kunnan liikuntapalveluiden avustusten  
 ja stipendien myöntämisohjeen 1.1.2018 alkaen. Kulut korva-

taan harkinnanvaraisesti käytettävissä olevan määrärahan puit-
teissa. 

 
 Valmistelu: liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, 040 751 

8262. 
 
Päätös Juvan Urheilijat ry:lle myönnetään avustusta edellä mainittuihin 

toimintoihin. Ohjaaja-avustusta maksetaan 24 ohjauskerrasta 
yhteensä 166 euroa.  

  
 Korvausmäärä ohjaajan koulutustason mukaan: 
 Noora Laakso, II-tason ohjaajakoulutus, 8 €/kerta, 1 kerta 
 Mimmi Hyppönen, II-tason ohjaajakoulutus, 8 €/kerta, 10 kertaa 
 Emmi Tuovinen, I-tason ohjaajakoulutus, 6 €/kerta, 12 kertaa 
 Riina Laakso, I-tason ohjaajakoulutus, 6 €/kerta, 1 kerta 
  
 Avustussääntöjen mukaan avustusta voidaan myöntää niistä 

ohjauskerroista, joissa osallistujia on ohjaajan lisäksi vähintään 
viisi henkilöä. Ohjaaja-avustusta voi saada yksi ohjaaja yhtä 
harjoituskertaa kohden. 

  
Jakelu Juvan Urheilijat ry 
 Liikuntakoordinaattori 
 Kirjanpito 
 
 
 



JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Sivistysjohtaja 27.05.2021 § 21/2021 
 
Päiväys ja allekirjoitus 27.05.2021 
 
 

Anne Haakana 
Sivistysjohtaja 

 
 
 Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Juvan kunnan 

asianhallintajärjestelmässä. 
 
 
 
Päätös on toimitettu jakelussa mainituille 27.5.2021. 
Tämä päätös on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 31.5.2021.  
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Oikaisuvaatimusohje 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraavalle kunnan 
toimielimelle: 
 
Juvan kunta 
Hyvinvointilautakunta 
Juvantie 13  
51900 Juva 
 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 
päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. 
 
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä. 
 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä 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 alkuperäisenä 
- asiakirjat, joihin vedotaan 
 


