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TOIMINTA-AVUSTUKSET 
 
 
Kulttuuri- ja nuorisopalvelut 
 
 
Yleiset kelpoisuusehdot  

 
Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt alavutelaiset yhdistykset ja seutukunnalliset yh-
distykset, joilla on toimintaa paikkakunnalla sekä yksityishenkilöt, joiden kotipaikka 
on Alavus sekä vapaat toimintaryhmät ja harrastusryhmät.  
 

 
Avustusten jakaminen  
 

Alavuden kaupungin hyvinvointilautakunta päättää avustusten jaosta määrärahojen 
puitteissa. 

  
Avustusmuodot 
 

1. Vuosittain jaettava yleinen yhdistyksen toiminta-avustus 
2. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden kohdeavustukset 

 
Avustuksista ilmoittaminen 
 

Hyvinvointilautakunta julistaa avustukset haettaviksi helmikuussa lehti-ilmoituksella 
paikallislehdissä sekä nettisivuilla. 

 
Avustusten hakeminen 

 
Avustusta haetaan nuoriso- ja kulttuuripalvelujen toiminta-avustuslomakkeella joko 
sähköisesti tai paperiversiolla. 
 
Avustushakemus on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei käsitellä 

  
Hakemuksesta tulee ilmetä 
-     yhdistyksen nimi ja osoite 
-     rekisteröimisvuosi 
-     jäsenmäärä  
-     yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat, silloin kun niihin on tullut muutoksia 

         tai kyseessä on uusi hakija 
- edellisen vuoden toimintakertomus 
- tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
- talousarvio ja toimintasuunnitelma avustusta haettavalle kaudelle 
- yhdistyksen muualta saamat tai haettavat avustukset 

 



 
Yleiset jakoperusteet 
 

1. toiminnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämissä  

2. hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve 

3. hakijan muualta saamat tai hakemat avustukset  

4. hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu 

- alle 18-v nuorten ja lasten harrastustoiminta  
- alle 29-v harrastustoiminta 

5. toiminta-avustusta ei myönnetä seuran omistamien rakennusten kunnostami-
seen tai ylläpitämiseen tai uudisrakentamiseen 
 

6. toiminta-avustuksia ei myönnetä ryhmille, joiden toiminta katsotaan kaupungin  
toisen organisaation toimesta järjestetyksi toiminnaksi tai verotusoikeuden 
omaavien yhteisöjen toimintaan 

 
Avustuksen käytön valvonta  
 

Mikäli avustus halutaan käyttää muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen, käytöstä 
tulee tehdä erillinen avustushakemus hyvinvointilautakunnalle. 
 
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, voidaan myönnetty avustus periä ta-
kaisin. 

 
 
 
 
Liikuntapalvelut 
 
 
Avustusta myönnetään alavutelaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille tai järjestölle, joiden toi-
minta on pääasiassa liikuntatoimintaa. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Alavuden kaupungin 
alueella. 
 
Avustusta haetaan liikuntapalvelujen toiminta-avustus lomakkeella joko sähköisesti tai paperiver-
siona. 
 
Avustushakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä kuulutuksissa ilmenevällä tavalla. Myö-
hästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
 
Avustushakemuksen liitteenä tulee olla toimintakertomus, tilinpäätös/toiminnantarkastus asiakir-
jat edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kaudelle. Hakemuksen yhtey-



dessä hakija tekee yhteenvedon toimintansa menoista (tilavuokrat, koulutus, palkka ja muut urhei-
lutoiminnan menot) ja tuloista. 
 
Lisäksi  hakija selvittää erilaisten liikuntatapahtumien  määrät ja säännöllisyyden: 
 
- aikuisten kilpa- ja harrasteliikunta 
- alle 18-vuotiaiden kilpa- ja harrasteliikunta 
- soveltavan liikunnan määrä 
 
Toiminta-avustuksesta päättää hyvinvointilautakunta 
 
Yleiset jakoperusteet 

1. toiminnan merkitys asukkaiden hyvinvoinnin edistämissä  

2. hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve 

3. hakijan muualta saamat avustukset 

4. Toiminnan määrä ja säännöllisyys 
- alle 18-v nuorten ja lasten harrastus- ja kilpaurheilu  
- yli 18-v harrastus- ja kilpaurheilu 
- soveltavan liikunta 

5. Toiminta-avustusta ei myönnetä seuran omistamien rakennusten kunnostamiseen tai 
ylläpitämiseen tai uudisrakentamiseen. 

 

Avustuksen käytön valvonta  
 
Mikäli avustus halutaan käyttää muuhun kuin myönnettyyn tarkoitukseen, käytöstä tu-
lee tehdä erillinen avustushakemus hyvinvointilautakunnalle. 

 
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, voidaan myönnetty avustus periä ta-         
kaisin. 

 

 
 
 
KOHDEAVUSTUS 
 
Liikunta 
Avustusmäärärahasta jätetään 2000 – 3000€ seurojen alle 18-vuotiaiden toiminnan kohdeavus-
tuksiin. (välinehankinnat, koulutus, kilpailumatkat jne) 
Kohdeavustusta haetaan marraskuun loppuun mennessä. Päätöksen kohdeavustuksista tekee lii-
kuntapalvelupäällikkö.  
 



Nuoriso 
Avustusmäärärahasta jätetään 1000€ – 2000€ ryhmien toiminnan kohdeavustuksiin.  
Avustusta myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen, uusien työmuo-
tojen kokeilemiseen, matkakustannuksiin ja äänitteiden tuottamiseen. Rekisteröimättömän yhdis-
tyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi 
ja osoite. Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, jotka avustuksen saajan on 
viipymättä kulujen toteutumisen jälkeen toimitettava maksajalle. 
Kohdeavustusta haetaan marraskuun loppuun mennessä. Päätöksen kohdeavustuksista tekee 
nuorisosihteeri.  
 
Kulttuuri  
Avustusmäärärahasta jätetään 1000€ – 3000€ ryhmien toiminnan kohdeavustuksiin. Avustusta 
myönnetään kertaluontoisen tapahtuman ja toiminnan järjestämiseen. Rekisteröimättömän yhdis-
tyksen tai toimintaryhmän osalta hakemuksesta on ilmettävä täysi-ikäisen toimivan jäsenen nimi 
ja osoite.   
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