
Kärsämäen kunnan nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointiavustusten  
myöntämisperusteet  
 
Kärsämäen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää vuodelle 2020 avustusta järjestöille  
nuoriso-, liikunta- ja hyvinvointityöhön. Avustustoiminta on harkinnanvaraista ja kohdennettua. Avustus 
myönnetään kuluvan kalenterivuoden toimintaan. 
 
Nuorisoavustus:  
Nuorisolain (1285/2016) tarkoitus on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukea  
nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä sekä nuorten harrastamista ja toimintaa  
kansalaisyhteiskunnassa.  
 
Nuorisoavustusta maksetaan paikallisten nuorisoyhdistysten tai muiden yhdistysten sekä nuorten itsensä  
järjestämään nuorisotoimintaan. Toiminta voi olla kerhotoimintaa, leiritoimintaa, kurssi- ja  
koulutustoimintaan, erilaisten retkien tai tapahtumien järjestämistä, jotka ovat suunnattu lapsille tai  
nuorille, esiintymismatkoihin, esiintymistapahtumiin, kansainväliseen toimintaan ja muuhun edellä  
mainitsemattomaan, uuteen, nuorille suunnattuun toimintaan.  
 
Paikallisella nuorisoyhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä yhdistyksiä, joiden  
jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Koska kyseessä on lasten ja nuorten parissa tehtävä työ  
edellytetään toiminnalta kasvatuksellista otetta sekä hyvien tapojen ja lakien mukaista toimintaa,  
päihteettömyyttä, tapahtuman/toiminnan tulee olla kaikkien Kärsämäen nuorten saavutettavissa, leirien ja  
retkien osalta edellytetään täysi-ikäistä vastuuhenkilöä, joka vastaa toiminnasta  
 
Liikunta- ja hyvinvointiavustus:  
Liikunta-avustusta maksetaan paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille  
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta  
aiheutuviin kustannuksiin sekä erilaisiin tapahtumiin. Avustusmuotoja ovat perusavustus ja kohdeavustus.  
 
Perusavustus myönnetään rekisteröidyille urheilu- ja liikuntayhdistyksille, joiden kotipaikka on Kärsämäki.  
Perusavustuksen jakamisessa kiinnitetään huomiota seuran  
- toiminnan määrän (urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä  
  sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä)  
- toiminnan laatuun ja laajuuteen, (urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset)  
- jäsenmäärään  
- muiden liikuntatilaisuuksien ja tapahtuminen määrään sekä niiden osanottajamääriin  
 
Kohdeavustusta voivat hakea seurat ja yhdistykset kaikille kuntalaisille tarkoitetun  
liikunta- ja hyvinvointitoiminnan järjestämiseen. Avustuksen yhtenä tavoitteena on myös kannustaa  
yhdistyksiä ja järjestöjä vapaaehtoistoimintaan ja yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kohdeavustuksesta varataan  
20 % tapahtuma-avustuksiin. Tapahtumaa kohden anottava summa voi olla suuruudeltaan 100 – 300 euroa.  
Avustusta voi käyttää tapahtumiin (joista ei peritä pääsymaksua tai osanottomaksua), ohjaajan  
palkkaamiseen, liikuntapaikkojen kunnossapitoon, välineiden hankintaan, koulutukseen tai matka- 
avustukseen. Sivistysjohtaja myöntää tapahtuma-avustukset määrärahan puitteissa  
 
Avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Hakulomakkeen voi noutaa asiointipisteestä. Hakemuksen  
mukana on toimitettava seuraavat liitteet:  
 
 Yhdistykset:  
 • viimeisin valmistunut toimintakertomus ja tilinpäätös (tilintarkastuskertomus)  



• tuleva vuoden talousarvio (viimeistään kun hyväksytty versio on valmis) 
• tulevan vuoden toimintasuunnitelma (viimeistään kun hyväksytty versio on valmis) 

  
 
Avustuksen saajan on toimitettava lautakunnalle kirjallinen selvitys avustuksen käyttämisestä sekä  
tiliselvitysraportti kuitteineen 31.3.2021 mennessä. Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille. Jos  
avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos muutokseen on saatu lupa ennen toiminnan  
järjestämistä tai projektin aloittamista.  
 
Avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty.  Kunta voi, ellei avustuksen saanut 
noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa avustusten 
jaossa huomiotta.  Avustusta ei myöskään myönnetä niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta  
tai valtiolta jo avustusta.  
 
Kärsämäen kunta julistaa avustukset haettaviksi kunnan internet- sivuilla ja Kaiku kuntatiedotteessa.  
Hakemukset toimitetaan asiointipisteeseen 16.12.2019 mennessä.  
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei voida käsitellä.  
Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja. 


