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Pyhäjoen kunta 
Vapaa-aikalautakunta 13.12.2004, 30 §, Liite 3 
 
 
 

AVUSTUSOHJEET NUORISO- JA LIIKUNTATOIMINNAN TOIMINTA-
AVUSTUSTEN JAKAMISEEN 
 
 
Tämä avustussääntö koskee niitä vapaa-aikatoimen tulosalueesta vastaavan toimielimen 
talousarvioon varattuja määrärahoja, joiden jakamisesta kyseenomainen toimielin 
Pyhäjoen kunnan voimassaolevan hallintosäännön mukaan päättää. 
 
Tässä avustusohjeessa tarkoitetaan: 

- Nuorisotoiminnalla nuorten vapaata kansalaistoimintaa, joka edistää nuorten 
kasvua ja kansalaisvalmiuksia 

- Liikuntatoiminnalla vapaata kansalaistoimintaa liikuntakulttuurin alueella 
 
 
Avustusten hakeminen 
 
Vapaa-aikatoimen tulosalueesta vastaava toimielin julistaa avustukset haettavaksi 
vuosittain kuukauden hakuajalla huhtikuun loppuun mennessä (virka-ajan puitteissa) siten, 
kuin kunnan virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. 
 
Avustushakemukset, jotka on laadittava vapaa-aikatoimen tulosalueesta vastaavan 
toimielimen hyväksymälle lomakkeelle, on asianmukaisesti täytettynä toimitettava oikeaksi 
todistettuine liiteasiakirjoineen vapaa-aikatoimen tulosalueesta vastaavalle toimielimelle 
ilmoitettuun määräpäivään ja kellonaikaan mennessä. Myöhästyneitä ja puutteellisesti 
täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.  
 
Liiteasiakirjoina hakemuksessa on oltava: 

- Toimintasuunnitelma sille vuodelle, jolle avustusta haetaan 
- Toimintasuunnitelmaan pohjautuva talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta 

haetaan 
- Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta  
- Ote vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja 

viralliset nimenkirjoittajat sille vuodelle, jolle avustusta haetaan 
- Uudelta hakijalta yhdistyksen säännöt 

 
 
Muutoksenhaku tehtyyn avustuspäätökseen 
 
Muutosta vapaa-aikatoimen tulosalueesta vastaavan toimielimen tekemään päätökseen 
avustusten myöntämisestä voi hakea oikaisuvaatimuksella 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on 
tekijän allekirjoitettava ja toimitettava määräajassa vapaa-aikatoimen tulosalueesta 
vastaavalle toimielimelle. 
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Avustusten maksaminen 
 
Myönnetyt avustukset maksetaan sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. 
Rekisteröimättömien yhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustukset maksetaan vain 
tositteita ja laskuja vastaan.  
 
 
Avustusten käytön valvonta 
 
Avustuksia saaneet ovat velvollisia antamaan selvityksen saamansa avustuksen käytöstä 
seuraavan vuoden hakuun mennessä. Selvitys on tehtävä myös, vaikka avustusta ei 
haettaisikaan seuraavalle vuodelle. Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömälle 
yhdistyksille tai nuorten toimintaryhmille vastuuhenkilöinä avustuksen käytön samoin kuin 
tiliselvityksen suhteen ovat hakemuksen kaksi täysi-ikäistä allekirjoittajaa.  
 
Kunta on oikeutettu avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi tarkastamaan 
avustuksen saajan varainkäyttö sekä niihin liittyviä asiakirjoja, yhdistyksen tilejä, hallintoa 
ja toimintaa sekä mahdollisesti muita avustuksen myöntämiseen vaikuttavia asioita. Mikäli 
avustuksen saaja ei täytä avustusehtoja, voidaan myönnetty avustus peruuttaa ja 
mahdollisesti jo maksettu avustus periä takaisin.  
 
 
Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon 
 
Myönnettäessä nuoriso- ja liikuntatoiminnan avustuksia otetaan avustusten 
tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa huomioon: 

- Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu, monipuolisuus, määrä ja laajuus sekä toimintaan 
osallistuvien määrä 

- Hakijan toiminnan kasvatuksellinen vaikutus ja eettisyys 
- Hakijan toiminnan alueellinen laajuus 
- Hakijan taloudellinen asema 

- omatoiminen varainhankinta 
- varsinaiseen toimintaan käytettyjen varojen osuus hakijan kokonaiskuluista 
- hallintokulujen osuus hakijan kokonaiskuluista  
- hakijan mahdollisesti muualta saamat avustukset ja niiden käyttö 

- Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus 
- Avustuksen suunniteltu käyttötapa sekä 
- Avustuksen saamisen tarve 

 
 
Avustuksia ei myönnetä 
 

- Toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa 
- Verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen 
- Koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävän toiminnan 

tukemiseen ja oppilaitosten oppilaskunnille 
- Sellaiseen toimintaan nuoriso- ja liikuntatoiminnan alueella, joka on katsottava 

pääasiassa kunnan toimesta järjestetyksi 
- Toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen 
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Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset 
 
Paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoiminta: 

Paikallisilla nuorisoyhdistyksillä tarkoitetaan 
1.) Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä 

vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. 
2.) Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden 

jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä 
nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta 
ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen. Rekisteröimättömiä 
yhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa 
erotettavissa pääjärjestöstä. 

 
Paikallisten nuorisoyhdistysten lisäksi myös muita kuin pääsääntöisesti nuorisotyötä 
tekeviä yhdistyksiä voidaan tukea harkinnanvaraisesti, mikäli niiden toiminta on selvästi 
nuorille suunnattua. 
 
Muu nuorten itsensä järjestämä nuorisotoiminta (toimintaryhmät): 

Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan 
nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai 
hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat 
myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät. 

 
Kaikkien edellä mainittujen tahojen järjestämän nuorisotoiminnan tulee olla suunnattu alle 
29-vuotiaille. 
 
Paikallisten nuorisoyhdistysten tai muiden nuorisotyötä tekevien yhdistysten tulee olla 
rekisteröityjä Pyhäjoelle. Nuorten vapaiden toimintaryhmien vastaavista henkilöistä tai 
hankkeen toteuttajista ja ryhmän jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla pyhäjokisia. 
 
Vuosiavustusta myönnetään 

- Yleiseen toiminnan tukemiseen  
- Koulutus- ja kurssitoimintaan  
- Kerhotoimintaan  
- Leiritoimintaan  
- Retkitoimintaan  
- Tapahtumien järjestämiseen  
- Kansainväliseen toimintaan sekä  
- Muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan 
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Liikuntatoiminnan toiminta-avustukset 
 
Paikallisten liikuntajärjestöjen liikuntatoiminta: 

Paikallisilla liikuntajärjestöillä tarkoitetaan 
1.) Valtakunnallisiin keskusjärjestöihin kuuluvia Pyhäjoella rekisteröityjä 

liikuntajärjestöjä, joiden sääntöjen mukaisena pääasiallisena tarkoituksena on 
liikunnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä toiminta. 

2.) Muita Pyhäjoella rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä järjestöjä, jotka järjestävät 
kuntalaisille liikuntatoimintaa. Rekisteröimättömältä liikuntajärjestöltä edellytetään, 
että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten 
rekisteröidyn yhdistyksen. 

 
Edellä mainittujen tahojen järjestämän liikuntatoiminnan tulee edistää väestön hyvinvointia 
ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. 
 
Vuosiavustusta myönnetään mm. 

- Yleiseen toiminnan tukemiseen 
- Koulutustoimintaan; esimerkiksi ohjaaja-valmentajakoulutukseen, 

toimitsijakoulutukseen sekä 16-vuotiaiden ja sitä nuorempien nuorten 
liikuntaleireille. Koulutuskuluiksi hyväksytään osanottomaksut, majoitus- ja 
ruokailukulut koulutuksen aikana, matkakulut ja mahdolliset materiaalikulut. 

- Kuntoliikuntatilaisuuksien järjestämiseen oman kunnan alueella 
- Kilpaliikuntatilaisuuksien järjestämiseen oman kunnan alueella  
- Osallistumiseen kunnan sisäisiin ja ulkoisiin kilpailutoimintoihin  
- Sarja- ja osanottomaksuihin 
- Kerhotoimintaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


