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Siikalatvan kunnan yhteistyöasiakirja ja yhdistysavustusten ohjeistus 
 

Johdanto 
Kolmannen sektorin pääasiallisia toimijoita ovat yhdistykset. Ne eivät tavoittele voittoa, ja mikäli 

vuotuista voittoa ei tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan. Osallisuus ja vapaaehtoisuus 

tuottavat hyvinvointia ja yleistä hyötyä. 

Yhdistyksellä/järjestöllä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen 

perustuvaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi ( Patentti- ja 

rekisterihallitus, 2014). 

Patentti- ja rekisterihallituksen järjestöjen luokittelurunko: 

1. Poliittiset järjestöt 

2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 

3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 

4. Kulttuurialan yhdistykset (sis. kyläyhdistykset) 

5. Vapaa-ajan yhdistykset (sis. nuorisoyhdistykset) 

6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset 

7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 

8. Maanpuolustukseen ja kv-suhteisiin liittyvät yhdistykset 

9. Muut yhdistykset (sis VPK, Martat, eläkeläisyhdistykset) 

 

Yhdistyksissä ihmiset ovat toiminnassa mukana jäsenyyden kautta. Aktiiviset toimijat ovat yleensä 

yhdistysten hallituksessa. Toiminta lisää ihmisten keskinäistä luottamusta sekä luottamusta 

yhteiskuntaan. Ihmiset haluavat toteuttaa itseään, etsivät vastapainoa työlle ja kaipaavat 

kohtaamispaikkoja, joissa kohdata toisensa ihmisinä, ei esimerkiksi tietyn työntekijän tai 

ammatinharjoittajan roolissa. Yhdistykset ovat syntyneet ja kehittyneet kohtaamispaikoiksi ja -

verkostoiksi, jotka mahdollistavat arjen kohtaamisia sekä mielekästä toimintaa. Toiminta edustaa 

arvoja ja toimintaa, joille on suuri kysyntä ja tarve tänä päivänä. Haasteena on aktiivisten 

toimijoiden saaminen mukaan toimintaan ja nykyisten toimijoiden ikääntyminen. 

Siikalatvalla on paljon yhdistyksiä ja ne järjestävät harrastus- ja virkistystoimintaa monipuolisesti 

eri vuodenaikoina, toteuttavat suuria ja pieniä tapahtumia pienellä porukalla, ovat 

yhteistyökumppaneina kunnan järjestämissä tapahtumissa, osallistuvat hankeyhteistyöhön, 

tukevat ihmisten hyvinvointia sekä lisäävät merkittävästi kunnan vetovoimaisuutta. Yhdistykset 

tukevat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja identiteettiä, järjestävät harrastustoimintaa, 

virkistystoimintaa ja tapahtumia, tukevat mielenterveystyötä, tuottavat/täydentävät kunnan 

palveluja sekä toimivat yhteistyötahoina käytännön tasolla. 
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Yhteistyön tavoite ja tarkoitus 
Yhteistyön tavoitteena on tavoitteellinen ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö kuntakonsernin 

ja kolmannen sektorin välillä sekä kokeilukulttuurin tukeminen uusien ideoiden ja 

yhteistyömuotojen löytämiseksi. Yhteistyöasiakirjaan kirjataan yhteistyön muodot kunnan ja 

kolmannen sektorin välillä sekä avustukset. Asiakirjan ajantasaisuus ja päivittämisen tarve käydään 

läpi kerran vuodessa. 

Tämän asiakirjan tarkoituksena on 

• mahdollistaa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö kuntalaisten 

hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi. 

• mahdollistaa uudenlaisen, kokeilukulttuuria ruokkivan, toiminnan syntyminen 

• kannustaa kolmatta sektoria ja kuntaa hakemaan tukea toimintaan 

liikunnasta taiteisiin, sosiaali- ja terveystoimintaan sekä hyvinvoinnista 

elinvoimaan 

• lisätä mahdollisuuksia yhdistyksille tuottaa kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille 

ja matkailijoille hyvinvointia ja viihtyvyyttä tuovaa toimintaa ja tapahtumia 

• edistää yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistyötä ja sosiaalista pääomaa ( sosiaaliset 

verkostot ja niissä syntyvä luottamus ja vastavuoroisuus) yhteisön 

toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi 

• selkeyttää kunnan myöntämien avustusten ja muiden tukien kokonaisuutta, 

mukaan lukien tilat 

• luoda yhteiset säännöt avustusten myöntämiselle, yhtenäistää kunnan 

myöntämien avustusten ja muiden tukimuotojen jakoperiaatteita ja siten 

parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. 

 

Kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö ja kehittäminen 
Kuntalain mukaan kunnan asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää mm. 

järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden 

yhteisöjen oka-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua. (www.finlex.fi/Kuntalaki 410/2015) 

 

Yhdistysilta 

Kunta järjestää vähintään kerran vuodessa yhteistyötä edistävän yhdistysillan yhdistys – ja 

vapaaehtoistoimijoille 

 

Yhteistyöpalaverit ja -ryhmät 

kunta kutsuu koolle erikseen sovittavat, tiettyä asiaa tai tiettyjä tapahtumia koskevat 

yhteistyöpalaverit tarvittaessa.  Kunta toimii tarittaessa ja erikseen sovittaessa myös 

yhteistyöryhmien koordinoijana ja kokoonkutsujana. 

 

http://www.finlex.fi/Kuntalaki%20410/2015
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Johtoryhmä käsittelee kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja kehittämistä 

Kunnan johtoryhmä käsittelee kunnanjohtajan johdolla vähintään kerran vuodessa kunnan ja 

kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja kansalaistoimintaa. Tarvittaessa mukaan 

pyydetään muita viranhaltijoita ja yhdistystoimijoita. 

 

Yhteistyörakenteet ja -verkostot 

Kunta on aktiivisena toimijana mukana kolmannen sektorin yhteistyörakenteissa ja – verkostoissa 

esim. hankkeiden ohjausryhmissä. Kunta kehittää myös sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä. 

 

Hyvinvointiviikko 

Yhdistykset yhdessä kunnan kanssa osallistuvat oman osaamisensa mukaan viikon järjestämiseen. 

Yhdistysyhdyshenkilö kutsuu koolle yhdistykset miettimään viikon sisältöä. 

 

Tilat 

Siikalatvan kunta antaa yhdistyksille tiloja käyttöön voimassa olevien päätösten mukaisesti.  

Kokouskäyttöön tulevat kunnan omat tilat ovat maksuttomia. 

 

Vuoden yhdistys tunnus 

Kunta oi harkinnan mukaan palkita yhdistyksen, joka on lisännyt merkittävästi kuntalaisten 

hyvinvointia ja/tai kunnan elinvoimaisuutta ja/tai alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa ja/tai 

näkyvyyttä omalla toiminnallaan. 

 

Kunnon kuntalainen tunnustus 

Kunnon kuntalainen tunnustus voidaan myöntää harkinnan mukaan siikalatvalaiselle, joka on 

omistautumisellaan, osaamisellaan ja työpanoksellaan innostanut lapsia, nuoria ja aikuisiakin 

osallistumaan säännöllisesti liikunta-, yhdistys- ja vapaa-aikatoimintaan. 

 

Avustusten yleiset periaatteet 
Kunta osoittaa taloudellisen tilanteensa mukaan vuosittain talousarviossaan eri toimialoille 

määrärahan jaettavaksi avustuksina. Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista ja 

avustuksista liikuntatoimen perusavustukset, kulttuuritoimen perusavustukset ja urheilijan 

stipendit myöntää sivistyslautakunta.  Liikuntatoimen ja nuorisotoimen kohdeavustuksista, joiden 

myöntämisperiaatteet ovat tarkasti määritelty, päättää hallinto- ja talousjohtaja. Myöntämiseen 

vaikuttaa muualta samaan tarkoitukseen saatu tuki.  Tarkoituksenmukainen omatoimisuus 

varainhankinnassa ei ole avustusta vähentävä tekijä. 

Avustukset ilmoitetaan haettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Hakuaika päättyy 
huhtikuun 30. päivä. Avustusmenettelystä ilmoitetaan kuntatiedotteessa ja kunnan nettisivuilla.  
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Kulttuuritoimen avustukset, LIITE 1 

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään kulttuurin ja taiteen tekemistä, 

harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä ( laki 

kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019). 

Liikuntatoimen avustukset, LIITE 2 

Liikuntalain mukaan kuntien tehtävänä on luoda yleiset edellytykset liikunnalle paikallistasolla 

järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät 

(lapset, nuoret, ikääntyneet, erityisryhmät) huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa 

mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.  Liikuntalaki 

390/2015. 

Nuorisotoimen avustukset, LIITE 3 

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä 

ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä, 

nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja 

tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista, parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolaki 

1285/2016 

Urheilijan stipendit, LIITE 4 

Siikalatvan kunta tukee menestyneitä urheilijoitaan stipendisäännön mukaan.   

Urheiluseurojen perusavustusten toimintapisteet, LIITE 5 

Perusavustusten jaossa käytettään apuna pistetaulukkoa. 

 Mihin avustuksia ei myönnetä 

• yritystoimintaan 

• tapahtumaan, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu 

• tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen 

• kokouskuluihin, virkistysmatkoihin, pikkujouluihin tai muuhun yhdistyksen, järjestön tai 

ryhmän sisäiseen toimintaan 

• luokkaretkiin 

Avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei 

avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää 

avustettavan seuraavassa avustusten jaossa huomiotta 

Yhdistysten viestintä 
Siikalatvan kunnan nettisivujen tapahtumakalenterissa voi maksutta ilmoittaa yhdistysten 

tapahtumista. Ilmoitukset tapahtumakalenteriin voi tehdä sähköpostitse järjestöyhdyshenkilölle: 

sanna.toppinen@siikalatva.fi tai taina.jordan@siikalatva.fi.  Siikalatvan kunnan nettisivuilla 

ylläpidetään hyvinvointia edistävien Siikalatvalla toimivien yhdistysten,  järjestöjen ja yhteisöjen 

tietoja ositteessa siikalatva.fi/järjestöt- ja yhdistykset.  Jos tiedot puuttuvat ja niihin tulee 

muutoksia, voi tiedot toimittaa järjestöyhdyshenkilölle. Avustusta saaneen tapahtuman 

mainonnassa tulee näkyä avustuksen antajan nimi ja logo.  

mailto:sanna.toppinen@siikalatva.fi
mailto:taina.jordan@siikalatva.fi
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SIIKALATVAN KUNTA     LIITE 1 
Kulttuuritoimi 
 
Siikalatvan kunnan kulttuuriavustusten myöntämisperusteet 

Kulttuuriavustusten myöntäminen: 

Siikalatvan sivistyslautakunta myöntää vuosittain avustusta kulttuuritoimintaa edistäviin ja 

monipuolistaviin tarkoituksiin. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään 

kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja 

kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä (laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019). 

Avustustoiminta on aina harkinnanvaraista ja kohdennettua. Kulttuuriavustus myönnetään 

kuluvan kalenterivuoden toimintaan. 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat seikat: 

• kulttuuritoimintaa järjestetään eri puolilla kuntaa 

• kulttuuritoimintaa on eri ryhmille 

• tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä 

• toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus kunnan kulttuuritarjontaan 

• yhteistyö eri toimijoiden välillä 

• kuntalaisten osallistumista ei rajoiteta yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen 

näkemyksen, korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella. 

• hakijan muualta saatavissa oleva tuki 

 

Ketkä voivat hakea: 

Hakijana voivat olla rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä rekisteröimättömät kulttuuritoimintaa 
harjoittavat vakiintuneet ryhmät. Myös yksityiset aktiivisesti kulttuuritoimintaa harrastavat 
kuntalaiset voivat hakea kulttuuriavustusta. Rekisteröidyn yhdistyksen tulee olla ollut 
yhdistysrekisterissä vähintään vuoden. 
Kulttuuriavustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen mukana on toimitettava 
seuraavat liitteet: 
 

Yhdistykset: 
• edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös (tilintarkastuskertomus) 
• kuluvan vuoden talousarvio 
• kuluvan vuoden toimintasuunnitelma 
• yhdistyksen säännöt 
 

Yksityishenkilö: 
• ansioluettelo 
• työsuunnitelma 
• kustannusarvio 
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Vakiintunut kulttuuria harjoittava ryhmä: 
• ryhmän jäsenten ansioluettelot 
• vastuuhenkilön yhteystiedot 
• raportti ryhmän aiemmasta toiminnasta 
• työsuunnitelma 
• kustannusarvio 
 

Kulttuuriavustuksen saajan on toimitettava kulttuuritoimelle selvitys avustuksen käyttämisestä 

kuitteineen. Avustus maksetaan selvityksen toimittamisen jälkeen hakemuksessa ilmoitetulle 

tilille. 

Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu 

kulttuuritoimelta lupa ennen toiminnan järjestämistä tai projektin aloittamista. 

Avustus voidaan vaatia palautettavaksi: 

• jos varoja on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen 

• jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. 

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä. 

Avustusten hakuasiakirjat liitteineen, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja, eikä niitä 

palauteta hakijalle. 
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SIIKALATVAN KUNTA     LIITE 2 
Liikunta- ja nuorisopalvelut 
 
AVUSTUSSÄÄNNÖT  
LIIKUNTATOIMI 
 
VUOSIAVUSTUS 
Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka sivistyslautakunta vuoden aikana 
myöntää paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja 
toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin 
kustannuksiin. 
 
Avustusmuotoja ovat 

1) Perusavustus 
2) Kohdeavustus 

 
 
1. PERUSAVUSTUS 
Perusavustus myönnetään rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikka on 
Siikalatva. 
Perusavustus on 50 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. Perusavustuksen saamiseksi 
urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä 
vuodelta. Lisäksi hakemukseen tulee liittää ko. vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma. 
Perusavustuksen jakamisessa käytetään liitteessä olevaa pisteytystä  
 

• toiminnan määrä (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien 
lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä) 

• toiminnan laatu ja laajuus, (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut 
tulokset) 

• jäsenmäärä 

• muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtuminen määrä sekä niiden osanottajamäärät   
 
 
2. KOHDEAVUSTUS  
Kohdeavustus on 50 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta.  
Kohdeavustusta voivat hakea urheiluseurat ja liikuntayhdistykset tai muut siikalatvalaiset 
yhdistykset sääntöjensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta. Kohdeavustuksella tarkoitetaan 
kertaluonteista avustusta.  
 
Kohdeavustuksina voidaan myöntää seuraavat avustukset 
 

1. Ohjaaja-avustus 
Ohjaaja-avustusta myönnetään seuralle/yhdistykselle, joka maksaa korvausta 
ohjaajalle/valmentajalle.    Harjoitukseen osallistuvat ovat pääosaltaan Siikalatvan kunnassa 
asuvia alle 18-vuotiaita nuoria. Ohjaajan tulee pitää harjoituksista harjoituspäiväkirjaa, joka on 
tulostettavissa kunnan nettisivuilta. Harjoituksen on kestettävä 1 – 1,5 tuntia. 
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Samalle ryhmälle maksetaan korkeintaan kahdesta harjoittelukerrasta (Huom! ei pelit, 
turnaukset, kilpailut) viikossa.  Avustusta maksetaan 0,80 euroa/ohjattava/kerta.  
Ohjaaja-avustus myönnetään kahdessa osassa  
 I ohjausjaukso 1.12. – 31.5., palautus 10.6. mennessä 
II ohjausjakso 1.6. – 30.11., palautus 10.12. mennessä 

 
2. Koulutusavustus 
Koulutusavustusta myönnetään urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä liitto- ja 
piiritasoiseen koulutustoimintaa osallistumista varten. Kuluihin lasketaan kurssimaksut, 
(ohjaaja-, tuomari- ja seuratoimitsijakurssit) matkakulut, materiaalikulut. 
Avustuksen maksaminen tapahtuu tositteita vastaan.  
 
3. Toimitila-avustukset 
Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan 
omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa tarpeellista harjoitustoimintaa. Kilpailuista tai turnauksien 
järjestämisestä aiheutuneita vuokria ei korvata. 
 
 
4. Tapahtuma-avustus 

      Tapahtuma-avustusta voivat hakea seurat ja yhdistykset kaikille kuntalaisille tarkoitetun  
kunto- ja terveysliikunnan järjestämiseen.  Tällaisia avustuksia voivat olla mm. jonkin erityisen 
ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan liikuntatapahtuman (josta ei peritä pääsymaksua tai 
osanottomaksua) toteuttamiseen myönnettävä avustus. 
 
Tapahtuma-avustuksesta myönnetään myös kuntien ja kylien välisien kilpailujen ja turnauksien 
järjestämiseen. Avustus on tarkoitettu kattamaan tapahtumista aiheutuneita kuluja ja se 
myönnetään tapauskohtaisesti.  
Tapahtuma-avustuksen piiriin kuuluvat kylien ja kuntien väliset kilpailut, cupit, turnaukset, 
viestit tai muut vastaavat.  Avustuksella tuetaan, palkintoja, matkakuluja ja muita järjestelyistä 
aiheutuneita kuluja. Osallistujamäärä tulee olla vähintään 10 henkilöä. 
Avustuksen yhtenä tavoitteena on myös kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä 
vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen.   Avustus myönnetään heti toiminnan 
tapahduttua.  
Seuran ja yhdistyksen oma kilpailutoiminta ei kuulu tapahtuma-avustuksen piiriin. 
Tapahtumaa kohden avustus voi olla maksimissaan 250 euroa.   
 
5. Muut toiminta-avustus  

Esim. matka-avustus tai toiminnan käynnistämisavustus, joka maksetaan 
harkinnanvaraisesti sivistyslautakunnan tekemällä päätöksellä. 
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SIIKALATVAN KUNTA     LIITE 3 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 
 
AVUSTUSSÄÄNTÖ 
Nuorisotoiminta  
 
Avustusta maksetaan paikallisten nuorisoyhdistysten tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä 
järjestämään nuorisotoimintaan.  
 
Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan  
Rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, 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 ja sen nimenkirjoittajat 
ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-
osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. 
 
Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden 
toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee 
vähintään 2/3 osaa olla alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä 
toimivat nuorisoryhmät. Ryhmällä tulee olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. 
Järjestetty toiminta tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaisiin siikalatvan kuntalaisiin. 
 
Avustuksen edellytykset 
Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ edellytetään toiminnan osalta seuraavaa: 

• kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa 

• päihteettömyyttä 

• tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien siikalatvalaisten nuorten saavutettavissa 

• leirien ja retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta 
 
Kohdeavustukset myönnetään non stop-periaatteella kirjallisen hakemuksen pohjalta jälkikäteen 
 
Kohdeavustuksia voi saada  

a) kerhotoimintaan 
b) leiritoimintaan 
c) kurssi- ja koulutustoimintaan 
d) erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille tai nuorille. 
e) tapahtumien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille tai nuorille 
f) esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin 
g) kansainväliseen toimintaan  
h) muuhun edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan 
 
Kerhotoiminta-avustus 
Kerhotoiminnan tai vastaavan järjestämisestä lapsille ja nuorille myönnetään yhdistykselle 
/toimintaryhmälle 0,80 euroa/ kerholainen/ kerhokerta. Kerhon on kestettävä vähintään 1 - 
1,5 tuntia ja kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Tätä avustusta jaetaan vuoden aikana 
yhdistystä kohden enintään 500 euroa. 
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Leiritoiminta-avustus 
Yhdistysten itse järjestämästä leiritoiminnasta maksetaan 7 euroa/ leiriläinen/leirivuorokausi. 
Leirit voivat olla yleisleirejä tai harrasteleirejä. Leiriohjelma ja luettelo osallistujista on 
toimitettava hakemuksen liitteeksi. Samalla tavalla maksetaan osallistumisesta keskusjärjestön 
järjestämälle leirille. 

 
Kurssi- ja koulutustoiminta-avustus 
Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä 
nuorisoyhdistyksen muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten, joka palvelee 
siikalatvan kunnan nuorisotyötä. Nuorisotoimintaa käsittelevälle kurssille osallistumiseen 
myönnetään avustusta 40 euroa/kurssivuorokausi. Enintään 160 euroa/kurssi. 
Avustusta maksetaan yhdistystä kohden enintään 200 euroa. Yhdistyksen toimeenpanemien 
nuorisotoimintaa käsitteleville tai nuorille tarkoitetuille kurssi- tai koulutustilaisuuksien 
järjestämisestä myönnetään yhdistyksille 9 euroa/kurssitunti, kuitenkin enintään 100 euroa 
kurssitilaisuutta kohti. 
 
Retkiavustus  
Retkiavustusta myönnetään erilaisten retkien järjestämiseen, jotka ovat suunnattu lapsille ja 
nuorille. Retkiavustus on tarkoitettu kattamaan retkestä aiheutuneita kuluja. Retki tulee olla 
suuntautunut Siikalatvan kunnan ulkopuolelle ja sen järjestämisestä pitää tiedottaa avoimesti 
ja julkisesti.  Avustusta myönnetään 150 euroa/retki. Osallistujien määrän on oltava yli 10 
henkeä. Retkistä toimitetaan liitteeksi osallistujalista. Avustus maksetaan retken toteutumisen 
jälkeen tositteita vastaan. 

 
Tapahtuma-avustus 
Tapahtuma-avustus on tarkoitettu kattamaan tapahtumista aiheutuneita kuluja ja se 
myönnetään tapauskohtaisesti. Avustusta myönnetään lähinnä voittoa tuottamattomien, 
kaikille Siikalatvalaisille nuorille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen. Avustusta 
myönnetään 150 euroa/ järjestetty tapahtuma. Avustus maksetaan tapahtuman toteutumisen 
jälkeen tositteita vastaan. 

 
Esiintymismatka-avustus 
Nuorisoryhmien esiintymismatkoista kunnan ulkopuolelle myönnetään matka-avustusta 50 % 
aiheutuneista kuluista, mikäli korvausta ei ole saatu muualta. Päivärahoja ei makseta.  Matka-
avustus maksetaan tositteita vastaan. 
 
Avustus kansainväliseen toimintaan 
1) Yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten 

vieraiden vastaanottamiseen 
2) Kansainväliseen toimintaan osallistumista varten 
3) Yhdistyksen jäsenten osallistumiseen kansainvälisen kattojärjestönsä toimesta 

järjestettävään tilaisuuteen 
Avustus maksetaan harkinnanvaraisesti. 

 
Muuhun kuin edellä mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun tai nuorten omaan 
harrastustoimintaan myönnetään avustusta harkinnanvaraisesti sivistyslautakunnan päätöksellä. 
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SIIKALATVAN KUNTA     LIITE 4 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 

 

Menestyneiden urheilijoiden stipendisääntö 
 

Siikalatvan kunnan urheilijan stipendit myöntää sivistyslautakunta käyttäen apuna 
paikallisten urheiluseurojen asiantuntemusta ja tilastoja. 
Stipendi on henkilökohtainen ja se toivotaan käytettävän urheilutarkoituksiin esim. 
urheiluvarusteisiin, urheiluvälineisiin, harjoitus-, kilpailu- ja leirikuluihin. Stipendi 
myönnetään urheilijalle tai joukkueelle vuoden parhaasta urheilusaavutuksesta. 
Tulosurheilussa voidaan hyvä tulos myös katsoa stipendiin oikeutettavaksi. Kaikki 
seuraavat periaatteet sovelletaan myös vammaisurheiluun. 

 
Stipendin myöntämisen edellytyksenä on että; 

 
Urheilija tai joukkue on kirjoilla Siikalatvan kunnassa ja mahdollisuuksien mukaan 
edustaa siikalatvalaista urheiluseuraa, mikäli kunnassa on lajia harrastava 
urheiluseura. 

 
Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettu valtionapuun oikeuttavien valtakunnallisten 
urheilun keskusjärjestöjen hyväksymissä, kunkin liikuntalajin virallisissa, eri 
ikäluokkien yleisissä SM-kilpailuissa. 

 
Urheilija tai joukkue on sijoittunut kolmen (3) parhaan joukkoon virallisissa Suomen 
mestaruuskilpailuissa. 

 
Stipendin suuruus määräytyy SM-kilpailuissa, miesten ja naisten saavutetun 
sijoituksen perusteella siten, että urheilija saa 

 
     1. sijasta 300 € 
     2. sijasta 200 € 
     3. sijasta        100 € 
 

Stipendejä ei myönnetä nuorten sarjoissa (13-vuotiaat ja sitä nuoremmat) eikä 
aikuisurheilijoiden sarjassa (30-vuotiaat ja vanhemmat). Aikuisurheilijoiden sarjassa 
stipendi myönnetään ainoastaan henkilöille tai joukkueille, joilla on ollut menestystä 
PM, EM ja MM-kilpailuissa tai pitkäaikaisesta muusta menestyksestä. 

 
PM, EM ja MM-kilpailuissa tai muun pitkäaikaisen menestymisen kohdalta 
sivistyslautakunta päättää palkitsemisesta erikseen. 

 
Joukkueurheilumuodoissa ja viesteissä vastaavat stipendit ovat kaikissa sarjoissa 50 
%:lla alennettu. Jokainen siikalatvalainen joukkueen jäsen saa sijoituksesta stipendin 
50 %:lla alennettuna. 
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Erityisestä syystä voidaan sivistyslautakunnan yksimielisellä päätöksellä myöntää 
urheilijalle stipendi myös silloin, kun hänellä on hyviä urheilusuorituksia tai tuloksia, 
vaikka hän ei täytä edellä mainittuja ehtoja. 

 
Samalla urheilijalla on oikeus vain yhteen stipendiin kalenterivuosittain ja se 
maksetaan hänelle parhaan saavutuksen mukaan. 

 
Urheilijastipendi voidaan myöntää samalle henkilölle enintään kolme kertaa. 
Perustellusta syystä voi sivistyslautakunta kuitenkin tästä poiketa.  

  
Valmentajien ja kuntourheilun huomioiminen 
Erillisellä tunnustuksella voidaan palkita siikalatvalainen valmentaja tai 
valmennusryhmä                                                              

 
Mahdolliset sääntömuutokset ja euromäärien tarkistukset tehdään tarvittaessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


