
Liikunnan toiminta-avustukset 

1. Yleistä 

Elinvoimalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarviossa määrärahan käytettäväksi 

liikuntaseurojen toiminnan tukemiseen. Elinvoimalautakunta päättää omista 

avustusperusteistaan ja avustusten myöntämisestä sekä vahvistaa vuosittain avustuksiin 

käytettävän määrärahan käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. 

2. Liikuntaseurojen toiminta-avustukset 

Liikuntaseurojen toiminta-avustukset myönnetään liikuntaseurojen sääntömääräisen toiminnan 

tukemiseen. Toiminta-avustus myönnetään hakijalle noudattaen elinvoimalautakunnan 

hyväksymää jakoperustetta. 

3. Avustusten jakoperusteet 

Hakijan tulee olla ensisijaisesti pälkäneläinen liikuntaseura, joka on rekisteröity ja toiminta on 

suunnitelmallista. Lisäksi voidaan huomioida muut liikuntaseurat tai liikuntaa järjestävät 

yhdistykset, joiden järjestämä toiminta tapahtuu Pälkäneellä ja kohdistuu pälkäneläisiin. Seuran 

tulee lähtökohtaisesti kuulua jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai lajiliittoon. 

Hakijan toiminnan on oltava liikuntaa tai liikunnan olosuhteiden ja palvelujen kehittämiseen 

liittyvää. 

4. Toiminta-avustusten arviointikriteerit 

Määrälliset: 

 Toimintaan osallistuvien määrä/jäsenmäärä 

 Toiminnan säännöllisyys ja laajuus sekä merkittävyys alueella 

 Toiminnan rahoituksen tasapaino ja avustuksen tarve (kulut ja tuotot) 

 Muualta saadut avustukset  

Laadulliset:  

 Alle 18 v. ja vanhempien liikuntaryhmien määrä 

 Ohjaajien ja valmentajien määrä  

 Toiminnan suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus 

Avustusta ei myönnetä: 

 Sellaiselle ryhmälle tai yhdistykselle, joka saa tai on saanut avustusta muulta hallinto- tai 

lautakunnalta, kunnanhallitukselta tai kunnanvaltuustolta samanlaiseen toimintaan kuin nyt 

haetaan 

 Toimintaan, joka on kunnan ostopalvelua 

 Toimintaan, jonka ei katsota kuuluvan liikunnan toiminta-avustusten piiriin 

 

5. Toiminta-avustusten haku 

Vuosittaiset hakuajat ja –ohjeet ilmoitetaan kunnan verkkosivulla ja paikallislehdessä. Hakuaika 

sijoittuu pääasiallisesti helmikuulle.  

 



 

Avustuksia haetaan avustushakemuslomakkeilla, jotka löytyvät kunnan verkkosivulta:  

Kulttuuri- ja vapaa-aika -> yhdistykset -> avustukset 

 

Hakemukset tehdään seuraavaa toimintavuotta varten, ja hakemuksessa tulee ilmetä selkeät 

perusteet avustuksen tarpeesta ja käytöstä.  

 

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan avustuksen saajalle sähköpostilla. Avustus tulee 

käyttää hakemuksen mukaisesti. Avustuksen myöntäjällä on oikeus saada selvityksiä 

avustuksen käytöstä. Mikäli yhdistys, yhteisö tai toimintaryhmä rikkoo avustusten 

myöntämiselle asetettuja ehtoja tai ilmenee, että avustusta ei ole käytetty myönnettyyn 

tarkoitukseen, on avustus maksettava takaisin kunnalle. 

 

6. Toiminta-avustuksen liitteet 

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:  

 Toimintasuunnitelma 

 Talousarvio  

 Tulos- ja taselaskelma (edelliseltä vuodelta) 

 Toimintakertomus (edelliseltä vuodelta) 

 Tilintarkastus/toiminnan tarkastuskertomus (edelliseltä vuodelta) 

 

Avustus maksetaan, kun päätös on lainvoimainen ja kaikki liitteet on toimitettu. Hakemusta ei 

käsitellä, mikäli liitteeksi vaadittavia asiakirjoja ei toimiteta määräaikaan mennessä. 

 


