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AVUSTUKSET 
 
YLEISTÄ 
 

Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi 
myönnetään sieviläisille yhdistyksille vuosittain yleisavustusta ja 
kohdeavustusta vapaa-aikatoimen talousarvioon varatuista määrärahoista 
näiden jakoperusteiden mukaisesti. 
 
Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan. 
 
Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan jotain muuta 
Sievin kunnan myöntämää avustusta. Hakijan valtiolta, toiselta kunnalta tai 
seurakunnalta saamat avustukset, avustuslainat ja niiden käyttö sekä hakijalle 
muualta saatavissa oleva tuki voivat pienentää myönnettävää avustusta. 
 
Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännössä olevat perusteet 
ovat laskennallisia, eivät sitovia. 
 
Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan 
tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, 
liikunta- tai nuorisoyksiköstä). 
 
Mikäli avustuksen myöntäminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin 
tietoihin tai avustusta ei käytetä avustusehtojen ja avustuspäätöksen 
mukaisesti peritään jo maksettu avustus takaisin ja maksamattoman 
avustuksen osalta keskeytetään maksatus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Yleisavustus 
 
Yleisavustusta voivat hakea: 
 

1. Urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Sievi ja joiden toiminnan 
päätarkoituksena ovat liikuntatoiminnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä 
toiminta ja joka ottaa toiminnassaan huomioon urheilun eettiset periaatteet. 

 
2. Nuorisojärjestöt/-yhdistykset, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaa sieviläisille 

nuorille ja joiden kotipaikka on Sievi. Yhdistysten jäsenistä on oltavat huomattava 
osa alle 29-vuotiaita tai yhdistyksen järjestämän toiminnan on kohdistuttava 
suoraan nuoriin.  
 

3. Kulttuurijärjestöt/-yhdistykset, jotka järjestävät ja ylläpitävät kulttuuritoimintaa ja 
joiden kotipaikka on Sievi.  

 
 
Hakemuksesta on ilmettävä hakijayhteisön jäsenmaksunsa tai vastaavan maksaneiden 
jäsenten kokonaismäärä (liikuntatoimen puolella jaoteltuna alle ja yli 16 v.), joka on 
hakijayhteisön yleisen- tai johtokunnan kokouksen vahvistama, 
tilintarkastuskertomuksessa mainittu tai jäsenmäärä on todettu virallisesta jäsenluettelosta 
hakemuksen jättämisen yhteydessä.  
 
Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa: 
 

1. Toiminnan määrä  

2. Toiminnan monipuolisuus ja yhteiskunnallinen merkitys  

3. Jäsenmäärä  

Toiminnan määrää, laatua ja laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon järjestön tai yhteisön 
jäsenmäärä ja toiminnan monipuolisuus (eri harrastemuodot). Määrää ja laatua arvioidaan 
järjestettyjen kulttuuri-, kilpailu-, harjoitus-. kerhotuntien ja muiden tilaisuuksien sekä leirien 
luku- ja osanottajamäärien sekä järjestössä toimivien ohjaajien, muiden toimijoiden ja 
harrastajien lukumäärän perusteella. 

Toiminnan monipuolisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä arvioitaessa otetaan huomioon 
yhdistyksen toiminta kaikille kuntalaisille avoimien vapaa-aikapalveluiden sekä 
tilaisuuksien järjestäjänä, erityisryhmien huomioiminen ja toiminnan laajuus sekä 
terveydelliset vaikutukset. Erityisesti huomioidaan lapsille ja nuorille suunnattu toiminta.  

 

 

 

 

 



 

Hakeminen 

Vapaa-aikalautakunta julistaa yleisavustukset haettaviksi keväisin. Avustusten 
haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Sieviläinen- lehdessä sekä Sievin 
kunnan www-sivuilla. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset jätetään 
käsittelemättä. 
 
Hakemukseen tulee aina liittää:  
- yhdistyksen voimassaolevat säännöt  
- viimeksi hyväksytty toimintakertomus  
- tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus  
- talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
 
Uusien hakijoiden on annettava edellä luetellut tiedot täydellisinä. 
Aikaisemmin avustusta saaneet yhdistykset ilmoittavat mahdollisista 
muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta kirjallisesti. 
 
 
Myönnetyn avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden 
avustusta haettaessa. Mikäli uutta avustusta ei haeta, selvitys tulee antaa 
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 

 
 
Kohdeavustus 
 
Kohdeavustusta voivat hakea: 
 

1. Rekisteröidyt yhdistykset 

2. Yksityiset hakijat 

3. Vapaat ryhmät 

 
Kohdeavustukset ovat hakijan kuntalaisia palvelevia toimintoja varten. 
 
Avustukset on perusteltava tarkoin hakemuksessa ja kohteen kustannuksista on annettava 
laskelma. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen tarpeeseen ja 
toiminnan paikalliseen merkitykseen. Hakijan muualta saama tuki otetaan huomioon 
avustusta myönnettäessä.  
 
Myönnettävän avustuksen määrä on maksimissaan 70 % kustannuksista. Hakemukseen 
on liitettävä myös kuitit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kohdeavustuksia voi olla mm: 
 

• kuntoliikuntatapahtumat (laturetket, polkuretket, puulaakit, liikuntatempaukset 
yms.) 

• kunnanmestaruuskilpailut 

• kilpailutapahtumat 

• yleisötapahtumat 

• konserttitoiminta 

• näyttelytoiminta 

• retkitoiminta 

• leiritoiminta 

• turnaukset 

• tiedotus 

• yleinen koulutus- ja kurssitoiminta 

• kerhotoiminta 

• pienryhmätoiminta 

• tilojen valvonta 

• tilojen kunnossapito 

 
Hakeminen 

Vapaa-aikalautakunta julistaa kohdeavustukset haettaviksi syksyisin. 
Avustusten haettaviksi julistamisesta ilmoitetaan Sieviläinen- lehdessä sekä 
Sievin kunnan www-sivuilla. Hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset 
jätetään käsittelemättä. 

  
Jos avustushakemuksen liitteenä ei ole ollut kuitteja, myönnetyn avustuksen 
käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden avustusta haettaessa. Mikäli 
uutta avustusta ei haeta, selvitys tulee antaa viimeistään seuraavan vuoden 
maaliskuun loppuun mennessä. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN  
 
Myöntämisperuste  
Avustusten myöntäminen tapahtuu hakijoiden määräaikaan mennessä jättämien 
avustushakemusten ja liitteiden perusteella. Avustuspäätöksiä tehdessä otetaan huomioon 
avustussäännössä luetellut avustuksen saamiseen ja myönnettävän avustuksen määrään 
vaikuttavat seikat.  
 
Maksamisperuste  
Myönnettyjen yleisavustusten maksaminen tapahtuu välittömästi myöntämispäätöksen 
tultua lainvoimaiseksi. Lisäksi kaikki vaadittavat liitteet on oltava toimitettuina ennen 
avustuksen maksamista. Selvitysten jättämisen laiminlyönti voi johtaa avustuspäätöksen 
raukeamiseen tai maksetun avustuksen takaisinperintään. 
 


