
 

 

SIIKALATVAN KUNTA 

Liikunta- ja nuorisopalvelut 

 

AVUSTUSSÄÄNNÖT / NUORISOYHDISTYKSILLE   

Hyväksytty 29.4.2009 

 

 

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. 

 

Avustusta ei myönnetä  

• verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen 

• koulun, oppilaitoksen, tai pääasiassa kunnan toimesta järjestettäväksi katsottavaan 

toimintaan 

 

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 vapaa-aikatoimistoista saatavan, kirjallisen 

hakemuslomakkeen pohjalta.  

 

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 0,50 euroa/ kerholainen/ kerhokerta. Kerhon on kestettävä vähintään 1,5 

tuntia ja kerhosta on pidettävä päiväkirjaa. Tätä avustusta jaetaan vuoden aikana yhdistystä 

kohden enintään 500 euroa.  

 

Leritoiminta-avustus 

 

Yhdistysten itse järjestämästä leiritoiminnasta maksetaan 5 euroa/ leiriläinen/leirivuorokausi. 

Leirit voivat olla yleisleirejä tai harrasteleirejä. Leiriohjelma ja luettelo osallistujista on 

toimitettava hakemuksen liitteeksi. Samalla tavalla maksetaan osallistumisesta piiri- tai 

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 100 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 100 

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 kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunnan tekemällä päätöksellä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


