Polvijärven kunta
Sivistyslautakunta
YLEISAVUSTUKSEN HAKEMUS
1. HAKEMUKSEN KATEGORIA. VAIN YKSI RASTI/HAKEMUS
x yleisavustus urheiluseuroille
⃝ yleisavustus liikuntaa harrastaville yhteisöille
⃝ yleisavustus kyläyhdistyksille
⃝ yleisavustus nuoriso- ja kulttuurijärjestöille tai-yhteisöille
2. HAKIJAN TIEDOT
Seura/yhdistys/yhteisö:
Sotkuman suopotkupallon ystävät

Rekisteröintivuosi
2008

Osoite:
Suonlaita 1
Kotipaikka:
Polvijärvi

Puheenjohtaja (osoite +puhelin)
Sulo Soinen
Sihteeri (osoite +puhelin)
Sami Potkunen

Laji/lajit/toimintamuodot
Suopotkupallo

Rahastonhoitaja (osoite +puhelin)
Sini Pallonen

Jäsenmäärä yhteensä
100

Jäsenistä junioreita (0-20v)
20

Valtakunnallinen järjestö, johon yhdistys
kuuluu
Ei ole

Yhteistyökumppanit
Sotkuman haka
Sotkuman lapset
Sotkuman kyläyhdistys
Liperin Suopotkupalloilijat

3. PERUSTELUT YLEISAVUSTUKSEN TARPEELLE JA SUUNNITELTU KÄYTTÖ. VASTATTAVA KAIKKIIN
KOHTIIN.

a) Haettavan yleisavustuksen määrä euroina: 1050
b) Seuran/yhdistyksen/yhteisön kokonaisbudjetti kaudelle, jolle avustusta haetaan:
3 000

c) Haettavan yleisavustuksen käyttösuunnitelma. Mihin tarkoitukseen ja miten haettava
yleisavustus on tarkoitus käyttää:
Summa
Käyttö
150
Potkupallot
400
Maakunnallisen suopotkupallon turnauksen järjestelyt
300
Osallistuminen suopotkupallon valmentajakoulutukseen
200
Suopotkupallon juniori ja perheturnauksen järjestelyt Sotkuman
kyläpäiville
Yhteensä haettava avustus 1050;-

Muu käyttösuunnitelma
1000
950

Korvaus junioreiden valmentamisesta
Osallistumis- ja matkakulut valtakunnan turnauksiin

Perustelut yleisavustukselle. TÄYTETTÄVÄ KAIKKI KOHDAT.
Mikä on toiminnan vaikuttavuus
eri ikäryhmissä? Tähän voidaan
eritellä laji- tai toimintakohtaisesti
aktiivinen toiminta.
Suopotkupallon
viikoittaiset harjoitukset:
säännöllinen harjoittelu

Ennakoitu
Ennakoitu
Ennakoitu
osallistujamäärä osallistujamäärä osallistujamäärä
juniorit (0-20v)
työikäiset
seniorit

10

20

10

0

150

50

Junioreiden ja perheiden
suopotkupalloturnaus:
innostaminen uuteen
harrastukseen

30

100

20

Valmentajakoulutus:
ammattitaitoinen
osaaminen valmennukseen

0

3

0

Maakunnallinen
suopotkupalloturnaus:
osallistujat muilta
paikkakunnilta

4. SEURAN/YHDISTYKSEN/YHTEISÖN TOIMINNAN KUVAUS
Miten säännöllistä ja toistuvaa
Mitkä ovat seuran/yhdistyksen/yhteisön
seuran/yhdistyksen/yhteisön toiminta eri osa- toiminnan tavoitteet ja miten tavoitteissa
alueille on?
on onnistuttu edellisenä kalenterivuotena?
Urheilulaji suopotkupallo:
harjoitukset viikoittain. Juniorit 1 h viikossa ja
aikuiset 1 h viikossa. Talvella harjoitellaan
lumihangessa, kesällä suolla.
Turnaukset ovat ohjelmassa ensi kertaa
tulevana kesänä: tarkoitus saada näkyvyyttä
uudelle lajille paikkakunnalla.

Modernin, hauskan ja halvan lajin suosion
kasvattaminen ja innostaminen
ryhmäliikuntaan.
Vuonna 2018 saimme 20 uutta säännöllistä
lajiharrastajaa. Heistä puolet on junioriikäisiä. Harjoitukset pyörivät sääolosuhteista
riippumatta säännöllisesti ja pelaajia oli aina
riittävästi.

Millä tavalla seuran/yhdistyksen/yhteisön
toiminta edistää kuntalaisten hyvinvointia ja
liikunnallista elämäntapaa tai tukee kunnan
hyvinvointisuunnitelman toteuttamista?

Millä tavalla seuran/yhdistyksen/yhteisön
toiminta edistää matalan kynnyksen
osallistumista ja vertaisohjaamista?

Suopotkupallo sopii hyvin monenlaisille
harrastajille. Pehmeä alusta mahdollistaa
harrastamisen myös heille, joiden paikat eivät
kestä kovalla alustalla pelaamista.

Suopotkupalloa on helpompi tulla
pelaamaan myös niiden juniori-ikäisten,
joiden tekniset taidot ja osaaminen eivät
”riitä” jalkapallon harrastamiseen.

Kunnan arvoista suopotkupallo edistää
erityisesti yhteisöllisyyttä: pelaaminen on
hauskaa ja lajia voi seurata myös kentän
laidalta.

Hauskana ja yhteisöllisenä lajina sopii hyvin
kaikenikäisille liikkujille.

Suopotkupallo on hyvää fyysistä kuntoa
kasvattava laji ja siksi se sopii hyvin kunnan
hyvinvointisuunnitelman urheilulajien kirjoon.
Suopotkupallo ei edellytä taloudellisia
investointeja rakenteisiin tai varusteisiin eli
on edullinen laji sekä kunnalle että pelaajille.

Matalan kynnyksen osallistumisen
mahdollistaa, että ei edellytä mitään
erityisiä välineitä.

5. SELVITYS EDELLISEN VUODEN AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ.
Edellisenä vuonna saatu
yleisavustuksen määrä
0€

Edellisenä vuonna saadun
kohdeavustuksen määrä
400€

Edellisenä vuonna saadun
HYTE-avustuksen määrä
0€

Miten avustus käytettiin?

Miten avustus käytettiin?

Miten avustus käytettiin?

Kohdeavustus saatiin
esittelyturnauksen
järjestämiseen.
Käyttö:
200 e Turnauksen
mainonta
200e Tuomarien
korvaukset turnauksesta

Käytön vaikuttavuus:
kuinka laajaan joukkoon,
mihin ikäryhmään ja millä
tavoin järjestetty toiminta
vaikutti?

Kuitit ja tilitys on
toimitettu Polvijärven
kunnan koulutoimistoon.
Käytön vaikuttavuus:
kuinka laajaan joukkoon,
mihin ikäryhmään ja millä
tavoin järjestetty toiminta
vaikutti?

Käytön vaikuttavuus: kuinka
laajaan joukkoon, mihin
ikäryhmään ja millä tavoin
järjestetty toiminta vaikutti?

Turnaukseen osallistui:
30 junioripelaajaa
50 työikäistä pelaajaa
20 seniori-ikäistä pelaajaa
Lisäksi katsojia 150.
Uusi laji sai näkyvyyttä.
Käyttötilitys edellisen vuoden yleisavustuksesta tai HYTE-rahasta
⃝ on toimitettu Polvijärven sivistyslautakunnalle
⃝ on tämän hakemuksen liitteenä

Liitteet
⃝ Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.
⃝ Mikäli kyseessä on uusi hakija tai urheiluseuran/yhdistyksen/yhteisön säännöt on uudistettu, niin
säännöt liitteeksi.
⃝ Muu, mikä?____________________________________________________________

