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Avustuskohteet 

Siikaisten kunnan sivistyslautakunta jakaa vuosittain liikunta-, nuoriso- ja kulttuurityöhön seuraavat 
avustukset: 

• Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus
• Nuorisotoiminnan avustus
• Kulttuuritoiminnan avustus

Mistä avustuksia haetaan 

• Avustukset haetaan sivistyslautakunnalta, osoite Siikaisten kunta/sivistyslautakunta,
Kankaanpääntie 1 A, 29810 Siikainen.

Avustukseen oikeutetut 

• Avustuksia voivat hakea Siikaisissa toimivat yhdistykset, urheiluseurat, vapaat toimintaryhmät ja
yksityishenkilöt. Kahden viimeksi mainitun osalta hakemuksessa tulee mainita toimintaan
osallistuvien nimet. Avustettavan toiminnan tulee tapahtua Siikaisissa tai sen tulee kohdistua
siikaislaisiin.

• Avustusta hakevan yhdistyksen hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan
järjestetty. Yhteisön hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä
tavalla.

• Yhteisön tulee tehdä selvitykset, joita avustuksen myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät
tarpeellisina.

• Avustusta saavan yhdistyksen kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan
kirjanpidossa seurata. Tilintarkastus tai toiminnan tarkastus ja sisäinen valvonta tulee olla
asianmukaisesti järjestetty.

• Saadakseen toiminta-avustusta yhdistyksen tulee liittää hakemuksensa mukaan seuraavat
asiapaperit:

1. Edelliseltä vuodelta
 Toimintakertomus
 Tilinpäätös
 Tilintarkastuskertomus

2. Kyseisen vuoden
 Toimintasuunnitelma (sisältää suunnitelman avustuksen käytöstä)
 Talousarvio

• Avustusta hakevien vapaiden toimintaryhmien ja yksityishenkilöiden tulee antaa tarkka selvitys
avustettavasta toiminnasta. Lisäksi avustusta saavan vapaan toimintaryhmän tulee pitää kirjaa
avustuksen käytöstä niin, että avustuksen käyttö käy siitä selville.

Mitä toiminta-avustuksilla tuetaan 

• Avustuksilla tuetaan hakijan varsinaista myöhemmin tässä asiakirjassa määriteltyyn avustuksen
mukaiseen toimintaan liittyviä välittömiä kuluja, kuten esimerkiksi toimintatilojen vuokria sekä
tarvike- ja välinehankintoja. Toiminta-avustusta ei voi käyttää hallinnon kuluihin eikä kiinteistöistä
eikä investoinneista aiheutuviin menoihin.

• Avustukset myönnetään sivistyslautakunnan harkinnan perusteella.



Avustusmääräraha ja avustusten suuruus 

• Liikunnan ja urheilun toiminta-avustusta, nuorisotoiminnan avustusta ja kulttuuritoiminnan
avustusta varten on varattu kullekin oma määrärahansa talousarvioon.

• Avustuksia jaetaan edellä mainittujen määrärahojen puitteissa.

Avustusten hakuaika ja maksaminen 

• Avustukset julistetaan haettavaksi maaliskuun loppuun mennessä ja päätökset avustusten
jakamisesta tehdään huhtikuussa.

• Avustukset maksetaan niiden jakoa koskevan päätöksen saatua lainvoiman ja kun avustuksen saaja
on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat avustuksen myöntäjälle.

Selvitykset avustusten käytöstä sekä mahdollisuus avustuksen takaisinperintään 

• Avustuksen saaja on velvollinen laatimaan selvityksen avustuksen käytöstä myöntämisvuotta
seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

• Ellei yhdistys jätä selvitystä avustuksen käytöstä tai avustusta ole käytetty anottuun tarkoitukseen,
avustuksen saaja on velvollinen palauttamaan avusuksen.

Annettujen tietojen oikeellisuus 

• Avustusta hakevien on katsottava tarkoin avustusta hakiessaan, mitä tietoja hakemuslomakkeessa
kysytään.

• Hakija vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Avustusten jakamiseen liittyvät yhteyshenkilöt 
• Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus sekä nuorisotoiminnan avustus

o vapaa-aikasihteeri Taisto Salo, GSM 044-7201 036 ja sähköposti taisto.salo@siikainen.fi
o rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, GSM 044-7201 041, sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

• Kulttuuritoiminnan avustus
o rehtori-sivistystoimenjohtaja Jari Tuuri, GSM 044-7201 041, sähköposti jari.tuuri@siikainen.fi

Avustusten myöntämistä koskeva rajoitus 

• Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää vain yhtä avustusta kalenterivuoden aikana.

Liikunnan ja urheilun toiminta-avustusten myöntämisperusteet 

• Liikunnan ja urheilun toiminta-avustusta voidaan hakea Liikuntalain (390/2015) mukaiseen
toimintaan, joka tukee

1) liikuntaa (kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi huippu-
urheilua);

2) huippu-urheilua (kansallisesti merkittävää sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävää
tavoitteellista urheilutoimintaa);

3) terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa (elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea
fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja
parantaminen).

• Liikunnan ja urheilun toiminta-avustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan
määrään, laatuun, laajuuteen sekä sen paikalliseen ja yhteiskunnalliseen merkitykseen.

• Lisäksi sivistyslautakunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia.
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Nuorisotoiminnan avustuksen myöntämisperusteet 
 

• Nuoritoiminnan avustuksia voidaan hakea nuorisolain (27.1.2006/72) mukaiseen toimintaan, joka 
tukeen nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten 
sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. 

 
• Avustettavan toiminnan lähtökohtina tulee olla yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän 
kunnioittaminen. 

 
• Avustettava toiminta tulee suunnata alle 29-vuotiaille nuorille.  

 
• Lisäksi sivistyslautakunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia. 

 
 
Kulttuuritoiminnan avustusten myöntämisperusteet 
 
Kulttuuritoiminnan avustuksia voidaan hakea kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (3.8.1992/728) 
mukaiseen toimintaan, jolla tarkoitetaan  

• taiteen harjoittamista ja harrastamista,  
• taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,  
• kotiseututyötä ja 
• paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 

 
Lisäksi sivistyslautakunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin painotuksia. 
 
  



SIIKAISTEN KUNTA HAKEMUS    1(2) 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Kankaanpääntie 1 B 
29810 SIIKAINEN 

Toiminta-avustus, jota haetaan 

� Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus 
� Nuorisotoiminnan avustus 
� Kulttuuritoiminnan avustus 

Yhdistyksen tai toimintaryhmän nimi Y-tunnus (jos on)

Y

Y

A

H

H

H

H

H

H

hdistyksen tai yhteisön lähiosoite 

hteyshenkilön nimi 

vustuksen saajan tilinumero 

aettavan toiminta-avustuksen määrä (euroa) 

aettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus (tarvitt

aettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus (tarvitt

aettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus (tarvitt

aettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus (tarvitt

aettavan toiminta-avustuksen käyttötarkoitus (tarvitt
Yhdistyksen tai yhteisön postinumero ja osoite 
Yhteyshenkilön puhelinnumero 
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 
aessa erillisellä liitteellä) Kustannusarvio (€) 
aessa erillisellä liitteellä) 

aessa erillisellä liitteellä) 

aessa erillisellä liitteellä) 

aessa erillisellä liitteellä) 
Kustannusarvio (€) 
Kustannusarvio (€) 
Kustannusarvio (€) 
Kustannusarvio (€) 



SIIKAISTEN KUNTA HAKEMUS    2(2) 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 
Kankaanpääntie 1 B 
29810 SIIKAINEN 

Liitteet 

Edellisen vuoden toimintakertomus (yhdistykset) 

Paik

Alle

Nim
� 

Edellisen vuoden tilinpäätös (yhdistykset) 
� 
� Edellisen vuoden tilintarkastuskertomus (yhdistykset) 
�
�
�

k

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma (yhdistykset) 
 

Kuluvan tilikauden talousarvio (yhdistykset) 
 
 Tarkka selvitys avustettavasta toiminnasta (vapaat toimintaryhmät ja yksityiset) 
ka ja päiväys _

irjoitukset 

enselvennökse
_________________________   _

____________________

t _
_____ / ______ 20 ____ 
_________   ________________________________ 

   _  
____________________________
 _______________________________
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