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AVUSTUKSET 
 
 
Vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on lisätä kuntalaisten ja paikallisten yhdistysten 
osallistumista. Lapinjärven sivistyslautakunta myöntää avustuksia lapinjärveläisille nuoriso-, 
liikunta- ja kulttuurityötä tekeville aatteellisille yhdistyksille, ryhmille ja yksityisille. Avustusta 
voidaan myöntää myös ulkokuntalaisille yhdistyksille, jotka järjestävät toimintaa Lapinjärvellä. 
 
Avustukset ovat haettavana kahdessa erässä: Toiminta- sekä kotiseutu ja museoavustukset 
ovat haettavana keväällä. Talkoo-, hankinta-/korjaus-, liikuntapaikka- ja koulutusavustukset ovat 
haettavana syksyllä. Tarkoista hakupäivämääristä ja tiedottamisesta päättää sivistyslautakunta 
julistaessaan avustukset haettaviksi. Kunkin avustuksen ehdoton myöntämisedellytys on 
hakemuksen saapuminen Lapinjärven kuntaan määräaikaan mennessä (myös postileima 
kelpaa). 
 
Liikunta-avustukset on tarkoitettu lapinjärveläisille rekisteröidyille liikuntaseuroille, jotka kuuluvat 
jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai yhdistyksille, joiden toiminta on pääasiassa 
liikuntatoimintaa. 
 
Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, 
kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle. Avustettavan 
toiminnan tulee kohdistua lapinjärveläisiin joko toiminnan aikaansaajina tai vastaanottajina. 
 
Nuorisoavustuksia myönnetään nuorisoyhdistysten, nuorisojärjestöjen tai nuorten 
toimintaryhmien nuorisotoimintaan. Avustukset on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden nuorten oman 
ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, nuorten sosiaaliseen 
vahvistamiseen, nuorten itsenäistymisen tukemiseen, sekä päihteettömyyden edistämiseen. 
 
Avustusta ei myönnetä: 

 Verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakunnalle. 
 Piirijärjestölle. 
 Katto-organisaatiolle. 
 Niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta. 
 Koulujen järjestämään toimintaan. 

 
1. Toiminta-avustukset 
 

Toiminta-avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota yhdistyksen avustuksen 
tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun, laajuuteen sekä sen yhteiskunnalliseen 
merkitykseen. Toiminta-avustus määräraha jaetaan sivistyslautakunnan päätöksellä 
vuosittain hakemusten perusteella neljään erikseen käsiteltävään osaan: 

1. Liikunta-avustus. 
2. Nuoriso- ja kulttuuriavustus. 
3. Kyläyhdistys- ja muu harrastustoiminta. 
4. Uuden toiminnan avustaminen. 
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1.1. Edellytykset toiminta-avustuksen saamiselle: 
 

 Avustus myönnetään Lapinjärveläiselle rekisteröidylle yhdistykselle, toimintaryhmälle ja 
kulttuuritoimijalle sekä Lapinjärvellä toimintaa järjestävälle useamman kunnan alueella 
toimivalle yhdistykselle. 

 Tuetaan yhdistysten sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman mukaista toimintaa tai 
toiminnan aloittamisesta aiheutuvia kustannuksia. 

 Tuetaan toimintaryhmien itsensä järjestämää ennalta suunniteltua kohdetta. 
 Toiminta-avustusta ei voi käyttää kiinteistöistä eikä investoinneista aiheutuviin menoihin. 
 Saadakseen toiminta-avustusta yhdistyksen tulee liittää hakemuksensa mukaan 

seuraavat asiapaperit: 
a. Edelliseltä vuodelta 

• Toimintakertomus. 
• Tilinpäätös. 
• Tilintarkastuskertomus. 

b. Kyseisen vuoden 
• Toimintasuunnitelma. 
• Talousarvio. 

c. Yhdistyksen toiminnan yhteenvetolomake 
d. Uuden hakijan 

• Yhdistyksen säännöt. 
 Vapaiden toiminta ryhmien ja yksityisten tulee antaa tarkka selvitys avustettavasta 

toiminnasta. 
 

1.2. Toiminta-avustuksen jakoperusteet: 
 

 Toiminta-avustuksen jako tapahtuu seuraavia kriteerejä hyväksikäyttäen: 
 

a. Toiminnan määrä, laatu ja laajuus 
• Monipuolisuus eli yhdistyksessä harrastettavat eri liikunta- ja toimintamuodot. 
• Toimivien jaostojen ja harrastusryhmien lukumäärä. 
• Yhdistyksen edellisenä vuonna jäsenmaksun maksaneiden jäsenten lukumäärä. 
• Alle 29 -vuotiaiden jäsenten lukumäärä. 
• Toimintapaikkojen lukumäärä. 
• Toimintapaikkojen alueellinen jakauma. 
• Järjestetyt kilpailut (urheilu, musiikki, piirustus, taito ym.). 
• Ohjatut harjoitus- ja kerhotilaisuudet (ohjaaja/valmentaja paikalla). 
• Kuntoliikuntatilaisuudet. 
• Järjestetyt puulaakit. 
• Järjestetyt leirit. 
• Osallistumiset leireille. 
• Kansainväliset leirit ja muu kansainvälinen toiminta. 
• Retket/vaellukset. 
• Osallistumiset retkille/vaelluksille. 
• Järjestetyt urheilu- ja uimakoulut. 
• Toimivien valmentajien ja ohjaajien määrä. 
• Palkinto-, ero-, arvostelu- ym. tuomareiden määrä. 
• Ratamestareiden ja teknisten asiantuntijoiden määrä. 
• Puheenjohtaja, sihteeri ym. järjestökoulutuksen saaneiden määrä. 
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• Edustukset katto-organisaatio-, piiri- ym. jaostoissa, johtokunnissa jne. 
• Lajin, toimintamuodon yms. harrastajien määrä (yhdistyksen sisällä). 
• Yhdistyksen hallinnassa olevat toimitilat ja alueet. 
• Muut laajuudesta kertovat asiat. 

 
b. Avustusten tarve 

• Yhdistyksen taloudellinen tila. 
• Yhdistyksen muualta saatavissa oleva tuki. 
• Turvataan osaltaan yhdistyksen/toimintaryhmän toiminnan jatkuvuutta. 
• Huomioidaan yhdistyksen sijainti ja tulojenhankkimismahdollisuuksia. 
• Tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainharkinnassa EI vähennä avustuksen 

määrää. 
 

c. Yhteiskunnallinen merkitys 
• Yhdistyksen työ kansanterveyden, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla. 
• Erityisryhmien liikunta-, kerho- ym. tilaisuudet. 
• Toiminta mahdollisimman laajojen kansanjoukkojen toiminnan ja tilaisuuksien 

järjestäjänä. 
• Yleinen tiedotus- ja valistustoiminta. 
• Toiminnan tärkeys jollekin väestöryhmälle. 

 
d. Toiminnan käynnistäminen 

• Uusi yhdistys. 
• Uusien työmuotojen kokeilu. 
• Tutkimuksen, esimerkiksi nuorisotutkimuksen suorittaminen. 
• Toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkiminen. 
• Toiminnalla tulee olla edellytykset jatkuvuuteen. 

 
2. Kotiseututyö- ja museoavustukset 

 
Kotiseutu- ja museoavustus on tarkoitettu kotiseutumuseoiden ylläpitoon sekä paikallisen 
kotiseututyön vaalimiseen. 
 

3. Talkooavustukset 
 
Talkooavustukset on tarkoitettu kylien talkootoiminnan edistämiseen eli erilaisiin 
pienimuotoisiin rakennushankkeisiin ja kylien ympäristön parantamishankkeisiin. 
Talkootyöstä tulee toimittaa raportti, josta ilmenee talkootyön määrä ja muut kulut. 
Loppusummasta vähintään 50 % on oltava talkootyötä. Henkilön talkootyötunnin 
laskennallinen hinta on 8 €/h. Avustusta jaetaan hyväksyttyjen talkootuntien perusteella 
allekirjoitettua talkoopöytäkirjaa vastaan. 
 

4. Hankinta- /korjausavustukset 
 
Hankinta- ja korjausavustuksia myönnetään yhdistysten ja seuratalojen 
korjauskustannuksista aiheutuviin materiaalikustannuksiin ja tarvikehankintoihin. 
Työkorvauksia ei hyväksytä. Avustusta jaetaan hyväksyttyjen kulujen perusteella kuittia 
vastaan. 
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5. Liikuntapaikka-avustukset 

 
Liikuntapaikka-avustuksia myönnetään liikuntapaikkojen vuosittaiseen kunnossapitoon, 
käyttökustannuksiin sekä paikallisten liikuntapaikkojen perustamiskustannuksiin. Avustusta 
jaetaan hyväksyttyjen kulujen perusteella kuittia vastaan. 
 

6. Koulutusavustukset 
 
Yhdistyksen kouluttamien toimihenkilöiden kuten valmentajien, ohjaajien, tuomareiden, 
toimitsijoiden, puheenjohtajien, sihteereiden, ratamestareiden, teknisten asiantuntijoiden ym. 
toiminnan kannalta olennaisten toimijoiden koulutuskustannuksiin. Avustusta voidaan 
myöntää hyväksyttyjen kulujen perusteella kuittia vastaan mm: 
 Yhdistyksen omaan koulutustoimintaan omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan 

ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujien 
matkakorvauksia ei avusteta. 

 Järjestettävällä koulutuksella/kurssilla tulee olla selvä koulutuksen/kurssin leima. 
Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää 
opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa. 


