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TOIMINTA-AVUSTUKSET 
 
 
Kulttuuripalvelut 
 
 
Yleiset kelpoisuusehdot  

 
Avustuskelpoisia ovat rekisteröidyt alavutelaiset kulttuuriyhdistykset ja seutukunnal-
liset yhdistykset, joilla on toimintaa paikkakunnalla sekä yksityishenkilöt, joiden koti-
paikka on Alavus sekä vapaat toimintaryhmät ja harrastusryhmät.  
 

 
Avustusten jakaminen  
 

Alavuden kaupungin elinvoimalautakunta päättää avustusten jaosta määrärahojen 
puitteissa. 

  
Avustusmuodot 
 

1. Vuosittain jaettava yleinen yhdistyksen toiminta-avustus 
2. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kohdeavustukset 

 
Avustuksista ilmoittaminen 
 

Elinvoimalautakunta julistaa avustukset haettaviksi helmikuussa lehti-ilmoituksella 
paikallislehdissä sekä nettisivuilla. Hakuaika on maaliskuu. 

 
Avustusten hakeminen 

 
Avustusta haetaan 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  

 -     yhdistysrekisteriote 
- 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 todellinen tarve 

3. hakijan muualta saamat tai hakemat avustukset  

4. hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu. Erityisesti 

- 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 elinvoimalautakunnalle. 
 
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 liikuntaharjoitusten- ja tapahtumien määrät ja säännöllisyyden: 
 
- aikuisten kilpa- ja harrasteliikunta 
- alle 18-vuotiaiden kilpa- ja harrasteliikunta 
- soveltavan liikunnan määrä 
 
Toiminta-avustuksesta päättää elinvoimalautakunta. 
 
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/muiden liikuntapaik-
kojen kunnostamiseen tai ylläpitämiseen tai uudisrakentamiseen. 

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

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

 

KOHDEAVUSTUS 
 
Kulttuuri  
Avustusmäärärahasta jätetään 2000€ – 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. Kohdeavustusta haetaan marraskuun loppuun mennessä. Päätöksen kohdeavustuksista 
tekee vapaa-aikasihteeri.  
   
Liikunta 
Avustusmäärärahasta jätetään 2000 – 3000€ seurojen alle 18-vuotiaiden toiminnan kohdeavustuk-
siin. (välinehankinnat, koulutus, kilpailumatkat jne) Kohdeavustusta haetaan marraskuun loppuun 
mennessä. Päätöksen kohdeavustuksista tekee liikuntapalvelupäällikkö.  
 



ARVO AUTION STIPENDIRAHASTO 
KULTTUURIPALVELUT 
 
Elokuvateatterinhoitaja Arvo Aution testamentissa on säädetty, että hänen nimeään kantavan ra-
haston korkotuotosta jaetaan vuosittain elinvoimalautakunnan päätöksellä 20 prosenttia nuorison 
musiikkiharrastusta tukevaan koulutustoimintaan, instrumenttien hankintaan tai muuhun vastaa-
vaan tarkoitukseen.  
 

1. Stipendin hakijan kotikunta tulee olla Alavus stipendin hakuajan päättymispäivänä. Myös 
järjestöillä ja ryhmillä tulee olla toimintaa Alavudella. 

 
2. Stipendiä voivat hakea 7-24-vuotiaat nuoret.   

 
3. Stipendi on tarkoitettu tavoitteelliseen musiikkiharrastuksen edistämiseen; soittimen han-

kintaan tai koulutukseen ei kuitenkaan lukukausimaksuihin.  
 

4. Stipendiä on haettava kirjallisesti. Hakemuksessa tulee ilmetä instrumentin hankintahinta.  
 

5. Stipendihakemukset käsittelee Alavuden kaupungin elinvoimalautakunta. Jakoperusteena 
käytetään elinvoimalautakunnan yleisiä avustusohjeita ja testamentissa määrättyjä erityis-
ehtoja.  

 
       
LIIKUNTAPALVELUT 
 
Elokuvateatterinhoitaja Arvo Aution testamentissa on säädetty, että hänen nimeään kantavan ra-
haston korkotuotosta jaetaan vuosittain elinvoimakunnan päätöksellä 25 prosenttia stipendeinä 
nuorille menestyneille alavutelaisille urheilijoille.  
 
 

1. Stipendin hakijan kotikunta tulee olla Alavus stipendin hakuajan päättymispäivänä. 
 
2. Hakijan tulee edustaa alavutelaista urheiluseuraa. Vain poikkeustapauksissa hakija voi 

edustaa paikkakunnan ulkopuolista urheiluseuraa; mikäli Alavudella ei ole ko. lajin seuraa 
tai hänen tasonsa on niin korkea, että muun kuin alavutelaisen seuran edustaminen on hy-
väksyttävää. 

  
3. Stipendiä voivat hakea 16-24-vuotiaat urheilijat. Stipendi voidaan myöntää alle 16-vuoti-

aalle, mikäli hän on menestynyt aikuisten SM- tai junioreitten kansainvälisellä tasolla. 
 

4. Joukkuelajeissa voidaan palkita 1. 2. ja 3. pykälän täyttäviä urheilijoita, jotka ovat osoitta-
neet lajeissaan erityistä lahjakkuutta ja innostusta. Hakijoita ei palkita joukkueen tason 
vaan henkilökohtaisen tason perusteella. 

 
5. Stipendi on tarkoitettu vain uraansa jatkaville urheilijoille.  

 



6. Stipendiä on haettava henkilökohtaisesti marraskuun loppuun mennessä. Hakemus on toi-
mitettava kirjallisena. Stipendit myöntää Alavuden kaupungin elinvoimalautakunta.  

 
MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN PALKITSEMINEN 
 
 Palkitsemiskriteerit 

• urheilija on kirjoilla Alavudella 
• palkitsemiseen oikeuttaa sijoittuminen lajinsa kolmen parhaan joukkoon SM-, PM-, tai sitä 

korkeamman tason kisoissa (sarjat 15v. alkaen) 
• urheilija edustaa Suomea lajinsa EM-, MM- tai Olympiakisoissa tai lajinsa maaottelussa 
• kilpailujen tulee olla viralliset lajiliiton hyväksymät arvokilpailut 
• palkittavien urheilijoiden tulee edustaa seuraa ja lajiliittoa, jotka ovat sitoutuneet puhtaa-

seen urheiluun (antidopingsopimus) 
 

Saavutukset tulee ilmoittaa joulukuun loppuun mennessä liikuntapalvelupäällikölle. Palkitsemisti-
laisuus on vuoden alussa. Samassa yhteydessä palkitaan Elinvoimalautakunnan valitsema Kunnon 
Kuntalainen. 
 
EINARI SALMEN RAHASTO 
 
Maanviljelijä Einari Salmi on 17.1.1964 täydennetyllä testamentillaan määrännyt Alavuden kau-
pungin hoitamaan nimeään kantavaa rahastoa. Rahaston käyttötarkoituksesta on määrätty, että 
Alavuden kaupungin perusturvalautakunta harkintansa mukaan käyttää vuosittaista tuottoa Alavu-
della asuvien vanhusten sielunhoitoon ja varattomien lasten kasvatukseen. Avustusten myöntö on 
siirtynyt elinvoimalautakunnalle perusturvalautakunnan lakkauttamisen jälkeen. 
 
Rahaston pääomasta valtaosa on sijoitettu viiteen eri puolilla Alavutta sijaitsevaan asuntoon. Ra-
haston vuosittainen tuotto koostuu asuntojen vuokratuotoista vähennettynä kiinteistöjen me-
noilla sekä kaupungin pääomalle maksamasta 10% korosta.   
 
Avustusten myöntämisperusteet 
 
Avustusten myöntämisperusteena on suunnata avustusten käyttöä kaikille kohderyhmän (ikäihmi-
set, lapset, muut erityisryhmät) mukaisille henkilöille avoimeen toimintaan. Tavoitteena on luoda 
toimintakykyä ylläpitävää säännöllistä toimintaa.  
 
Jakoperusteet 

- järjestöjen varallisuus  
- jäsenmäärä  
- avustuksen tarve 

 
Vuosittain jaettavasta määrästä vähintään 30 % varataan lapsi- ja nuorisotyötä tekeville järjestöille 
sekä Sote-kuntayhtymälle käytettäväksi alavutelaisten vähävaraisten perheiden lasten harrastus-
toiminnan tukemiseen. 
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