
ISOJOEN KUNTA  AVUSTUSHAKEMUS 2022 
Hyvinvointilautakunta  Nuoriso- ja liikuntatoimelle  
  

Tällä lomakkeella paikalliset yhdistykset/seurat, nuorten omaehtoiset ryhmät tai omaehtoiset liikuntaryhmät 
sekä avustussääntöjen (ks. s. 3-4) mukaisesti yksittäiset henkilöt, jotka edustavat muuta kuin isojokista 
yhdistystä/seuraa voivat hakea avustusta nuoriso- tai liikuntatoimintaan sääntöjen mukaisesti. 
Hakemus on toimitettava vapaa-aikatoimelle 31.3.2022 klo 15.00 mennessä! 
 

Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä/Henkilö 
      
Osoite 

Pankki ja tilinro IBAN-muodossa     Y-tunnus tai hetu (pakollinen) 

Vapaa-aikatoimen 
lähettämän 
yhdistyspostin 
vastaanottaja/t: 
      pj.        siht.       
muu 

Onko hakija 
saanut 
avustusta 
vuonna 
2021?  
        Kyllä 
        Ei 

Valtakunnallinen 
/keskusjärjestö,  
johon kuuluu 

Hakemus   
    nuorisotoimen 
    liikuntatoimen 
avustuksiin 

Toimihenkilöt Puheenjohtaja 
      

Puh. nro 
      

Osoite                                                                       Yhdistyksen postin voi lähettää s-postiini: 
 

Sihteeri 
      

Puh. nro 
      

Osoite Yhdistyksen postin voi lähettää s-postiini: 
 

Taloudenhoitaja 
      

Puh. nro 
      

Osoite Yhdistyksen postin voi lähettää s-postiini: 
 

Muut johtokunnan/hallituksen jäsenet hakemusvuonna 
 
 
      

Toiminta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmäärä 
 

Toiminnan tarkoitus ja laajuus (esim. toimintaryhmien, ohjaajien ja osallistujien määrä) 
 
 
 
      
Toimintapaikat (lukumäärä ja alueellinen jakauma) 
 
_______________________________________________________________________ 
Jäsenmäärä vuoden vaihteessa: ___________ 
 
 (Nuorisoyhdistykset ilmoittavat myös alle 29-vuotiaiden jäsenten määrän): _________ 
 



Liitteet 

      Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
      Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
      Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; muutoksista tulee   
       ilmoittaa myöhemmin) 

Edell. avustusten 
käyttötilitys  

     Käyttötilitys vuoden 2021 avustusten käytöstä on toimitettu 
Hyvinvointilautakunnalle.         
 
     On tämän hakemuksen liitteenä /        Toimitetaan ___. ___. _____ mennessä  

Haettava 
vuosiavustus 

Vuosiavustus Muualta saatu  
(tai haettu) 
avustus, € 

 

Haetaan 
€ 
 

   

Myönnetään 
     € *) 

 

*) Myönnetyt avustukset maksetaan ehdolla, että aikaisempien avustusten hyväksyttävät käyttötilitykset on 
toimitettu vapaa-aikalautakunnalle.  

 

 
 
Haettava 
kohde- 
avustus 
  

Kohdeavustus  
 (liitteeksi kustannusarvio tai menoerittely) 

Vuoden 2022 avustusten painopistealueet 

 
Haetaan € 

 
Myönnetään € *) 

Palkkausavustus  
(av. osuus max. 50%) 

  
        

      

 Toimitila-avustus  
(av.osuus max 90%)   

  
      

  

Koulutusavustus  
(av.osuus max 80%) 

  
      

  

 Leiritoiminta-avustus 
 (av.osuus max 50%)   

  
      

  

 Kansainvälisen toiminnan avustus  
(av.osuus max 50%) 

  
      

  

Toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön 
hankinta  
(av.osuus max 50%) 
Hankinta-arvo vähintään 85€ 

 
  
      

  

 Kerhotoiminta-avustus  
(av.osuus max 80%)    

  
      

  

 Muu erityisavustus  
 *erityinen tilaisuus/tapahtuma 
 *nuoriso- tai liikuntatutkimus 
 *uusien työmuotojen kokeiluun 
 *matka-avustus    
(av.osuus max 50%) 

  
 
      

  

Kohdeavustukset yhteensä     
      

  

Lisätietoja   

Allekirjoitus Paikka ja pvm                                     Allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
  
      
  
Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä 

 

Rekisteröimättömien yhdistysten / -ryhmien osalta hakemuksen allekirjoittaa kaksi täysi-ikäistä  



ISOJOEN KUNTA, Vapaa-aikalautakunta  9.10.2003 / 28 §  

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

 
Vapaa-aikalautakunta myöntää  

1a. nuorisotoimen vuosi- ja kohdeavustuksia paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan sekä kohdeavustuksia muuhun 

nuorisotoimintaan. Nuorisotoimen avustuksia ei myönnetä varsinaiseen kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. 

 Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan: 

1) valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia nuorisoyhdistyksiä, 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 ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä; 

3) paikallisia rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toiminnan ensisijaisena tarkoituksena voidaan pitää lasten ja 

nuorten elinolojen parantamista ja jotka järjestävät säännöllisesti toimintaa lapsille ja nuorille.  

 Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat 

 kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.  

 Muulla nuorisotoiminnalla tarkoitetaan: 

1) nuorten itsensä järjestämää toimintaa; 

2) nuorille järjestettävää nuorisotoimintaa. Esim. paikalliset rekisteröidyt kyläseurat ja muut rekisteröidyt 

yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa lapsille ja nuorille; 

3) muuhun nuorisotoimintaan liittyen avustusta voidaan myöntää myös yksittäiselle isojokiselle nuorelle, 

joka esim. edustaa muuta kuin isojokista yhdistystä.  

1b. liikuntatoimen vuosi- ja kohdeavustuksia paikallisille, rekisteröidyille seuroille sekä kohdeavustuksia muille rekiste-

röidyille urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan 

 Paikallisella seuralla tarkoitetaan: 

  valtakunnallisten liikuntajärjestöjen paikallisia seuroja.  

 Muilla rekisteröidyillä urheilutoimintaa harrastavilla järjestöillä tarkoitetaan: 

  järjestöjä, joiden nuoriso- tai alaosto harjoittaa kilpa- tai harrasteliikuntaa. 

 Muulla liikuntatoiminnalla tarkoitetaan: 

omaehtoisia liikuntaryhmiä tai ohjattua liikuntatoimintaa, jossa ei ole taloudellisen hyödyn tavoittelua (esim. 

liikuntakerhot) sekä kuntalaista, joka MENESTYKSELLISESTI edustaa muuta kuin isojokista seuraa/yhdistystä, 

joka ei ole oikeutettu näiden sääntöjen mukaisesti avustuksiin.   

1c. raittiustoimen kohdeavustuksia isojokisille raittiustyötä tekeville yhteisöille. 

 Raittiustyötä tekeville tahoille, joiden toiminnan tarkoituksena on päihteidenkäytön vähentäminen esim. ennaltaehkäisevä 

valistustyö. 

 
2.  Avustusmuodot 

 Vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia vuosiavustuksina ja kohdeavustuksina. Lautakunta päättää vuosittain, talousar-

vioon varattujen määrärahojen puitteissa, mikä osuus avustuksista jaetaan vuosiavustuksina sekä mihin kohdeavustukset 

kohdennetaan.  

 *Vuosiavustus on yleisavustus seuran/yhdistyksen yleisen toiminnan tukemiseen. Kohdeavustus on yksittäinen avustus 

jäljempänä määriteltyihin kohteisiin. Kohdeavustukset myönnetään lautakunnan ennalta päättämiä avustuskohteita (2-4) 

painottaen.  

 *Kohdeavustuksia ovat: 

  1) Palkkausavustus 

Palkkausavustus pää- ja sivutoimisten toimihenkilöiden palkkauskustannuksiin tai tuntipalkkaisten  

kerho-ohjaajien palkkaukseen. Avustuksella palkattua ohjaajaa yhdistys voi käyttää vain varsinaiseen nuoriso- 

tai liikuntatoimintaan. Avustuksen osuus enintään 50 % hyväksytyistä menoista. 

  2) Toimitila-avustus 

Toimitila-avustus seuran/yhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. 

Seurana/yhdistyksen omistaman toimitilan avustamisessa tulee ottaa huomioon, missä määrin huoneistoa 

käytetään muuhun kuin nuoriso- tai liikuntatoimintaan.  

Avustuksen osuus enintään 90 % hyväksytyistä menoista. 

  3) Koulutusavustus 

Koulutusavustus seuran/yhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä piiri- ja keskusjärjestön tai muuhun 

koulutustilaisuuteen osallistumista varten. Koulutusavustusanomuksiin tulee liittää myös vahvistetut 

kurssiohjelmat. Avustuksen osuus enintään 80 % hyväksytyistä menoista. 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   



  4) Leiritoiminta-avustus 

Leiritoiminta-avustus seuran/yhdistyksen järjestämän nuoriso- tai liikuntaleiritoiminnan tukemiseen. 

Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Samalla perusteella voidaan 

myöntää avustusta osallistumisesta piiri- ja keskusjärjestön leireille.  

Avustuksen osuus enintään 50 % hyväksytyistä menoista. 

  5) Kansainvälisen toiminnan avustus 

Kansainvälisen toiminnan avustus voidaan myöntää: 

1) ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen; 

2) seuran/yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaalaisten vieraiden 

vastaanottamiseen; sekä 

3) piiri-, keskus- tai kansainvälisen kattojärjestön järjestämää kv -toimintaan osallistumista varten. Avustuksen 

osuus enintään 50 % hyväksytyistä menoista. 

  6) Toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen myönnettävä avustus. Hankinnan arvo väh. 85 € 

Avustuksen osuus enintään 50% hyväksytyistä menoista.   

7) Kerhotoiminnan järjestämiseen myönnettävä avustus 

Kerhotoiminta-avustus nuoriso- tai liikuntatoiminnan kerhotoimintaan. Avustusta voi käyttää esim. tarvikkeiden 

hankintaan. Avustuksen saaminen edellyttää tulojen ja menojen kirjaamista. Avustus voidaan myös maksaa 

kuitteja vastaan.  

Avustuksen osuus enintään 80 % hyväksytyistä menoista. 

  8) Muut erityisavustukset 

1) avustus jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen; 

2) avustus nuoriso- tai liikuntatutkimuksen suorittamiseen ja uusien työmuotojen kokeiluun; sekä 

 3) matka-avustus 

  Avustuksen osuus enintään 50 % hyväksytyistä menoista.   

  9) Raittiuden edistämiseksi myönnettävä avustus.     

          

3. Avustusten julistaminen haettavaksi 

 Vapaa-aikalautakunta julistaa avustukset haettavaksi vähintään kolmen viikon hakuajalla viimeistään huhtikuun loppuun 

mennessä. Ilmoitus julkaistaan Suupohjan Sanomissa sekä kunnan ilmoitustaululla, ellei kunnan virallisten ilmoitusten 

kuuluttamisesta muuta ole päätetty. Syksyllä jaettavat kohdeavustukset julistetaan haettavaksi vähintään kolmen viikon 

hakuajalla viimeistään marraskuun loppuun mennessä.  

 

4. Avustusten hakeminen 

 Avustukset haetaan erityisellä avustusten hakulomakkeella.  

 

 Vuosiavustuksen saamiseksi seuran/yhdistyksen tulee toimittaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä 

kyseessä olevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 

5. Avustusten myöntämisperusteet 

 Yhdistys/hakija voi saada vain nuorisotoimen- TAI liikuntatoimen avustusta.  

 Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa tulee ottaa huomioon: 

  1) hakijan toiminnan määrä, laatu ja monipuolisuus; 

  2) avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen tarkoitus ja ajankohtaisuus; 

  3) hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset, avustuslainat sekä niiden käyttö; 

  4) hakijan muualta saatavissa oleva tuki; sekä 

  5) hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve. 

   

 Lisäksi huomioidaan hakijan jäsenmäärä (+jäsenmaksunsa maksaneiden määrä, nuorisotoimen avustuksissa alle 29-vuoti-

aiden jäsenten osuus sekä jäsenmäärän muutos +/- edellisestä vuodesta), koulutus-, ohjaus-, leiri- ja valmennustoiminta, 

kansainvälinen toiminta sekä toimihenkilöiden palkkauksesta aiheutuvaa kustannusten korvaamista (hallintokulujen 

suhteellinen osuus kuluista). 

 

 Avustusten ensisijaisena arviointiperusteena käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. Avustusten myöntämisen 

yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta 

vähentävänä näkökohtana. 

 

 Koska seurojen/yhdistysten avustamisessa on tarkoituksena nimenomaan toiminnan tukeminen, vapaa-aikalautakunnan 

tulee harkita sellaisten vertailukelpoisten tietojen hankkimista, jotka mahdollistavat toiminnan laajuuden mittaamisen 

numeraalisesti.  

 

6. Avustusten käyttötilitys 

 Vapaa-aikalautakunta valvoo myöntämiensä avustusten käyttöä ja vaatii niistä käyttötilityksen, joka tulee toimittaa 

lautakunnalle viimeistään uutta avustusta haettaessa.  
 

 

 

 


