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 KUHMON KAUPUNKI 
 SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 
 
      1. LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUSOHJEET 
 

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustus-
ten käytön valvonnassa ja tiliselvitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita 
ellei toisin ole säädetty. 
Avustukset jakaa sivistyslautakunta, joka talousarvion käyttösuunnitelma päätöksen yhteydessä 
päättää eri avustusmuotojen suuruudesta. 
Vapaa-aikatoimen talousarviossa liikuntaseurojen avustamiseen varattu määräraha jaetaan vuo-
sittain seuraavasti: 

- 65 % lasten ja nuorten toimintaan 
- 25 % terveysliikuntaan 
- 10 % liikuntaseurojen perusavustukseen 

 
2. AVUSTUKSIIN OIKEUTETUT YHDISTYKSET 
Kuhmolaiset rekisteröityneet urheiluseurat, jotka ovat jäseninä Kainuun Liikunnassa tai valta-
kunnallisen urheilun keskusjärjestössä voivat hakea seuraavia avustuksia. 

- Lasten- ja nuorten toiminta-avustusta 
- Terveysliikunta-avustusta 
- Urheiluseurojen perusavustusta 

      Kuhmolaiset kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöt voivat hakea vain terveysliikunnan avustusta. 
Avustusta hakevan yhteisön on laadittava kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja  
asetuksen mukaisesti.  
 
2. AVUSTUSTEN HAKEMINEN 
Avustushakemukset on tehtävä tarkoitukseen laadituille ja sivistyslautakunnan hyväksymille lo-
makkeille niissä vaadittavin tiedoin. Avustus myönnetään ainoastaan yhdistysrekisteriin rekiste-
röidyille yhdistyksille, jotka toimittavat hakemukset määräaikaan mennessä.  
Avustuksia ensimmäistä kertaa hakevien yhteisöjen on toimitettava hakemusten mukana yhdis-
tyksen säännöt ja todistus rekisteröinnistä.  
Liikuntaseurojen on todistettava jäsenyys joko valtakunnallisen urheilun keskusjärjestön jäsenlii-
tossa tai Kainuun Liikunnassa.  
 
3. AVUSTUSMUODOT 

 
3.1. LASTEN – JA NUORTEN TOIMINTA-AVUSTUS 
Lasten ja nuorten toimintaan tarkoitettuja avustuksia voivat hakea kuhmolaiset liikun-
taseurat . Lasten- ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille 
järjestettyä urheilun harraste-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa. 
Harrasteliikunnalla tarkoitetaan vapaa-aikana vapaaehtoisesti tapahtuvaa liikuntaa, 
jonka ensisijaiset syyt liittyvät itse liikuntasuoritukseen ja siihen kuuluvaan kokonai-
suuteen.  
Avustus jaetaan liikuntaseurojen antamien tietojen perusteella sivistyslautakunnan hy-
väksymillä lomakkeilla, sen mukaisesti miten paljon seuralla on ollut lasten ja nuorten 
toimintaa suhteessa muiden seurojen toimintaan. 
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Liikuntaseurat vastaavat itse nimenkirjoittajiensa allekirjoituksilla lomakkeen tietojen 
oikeellisuudesta. Annettujen tietojen on perustuttava seuran todelliseen toimintaan, 
joka on todennettavissa myös seuran hyväksymässä toimintakertomuksessa. 

 
3.2. TERVEYSLIIKUNTA-AVUSTUS 
Terveysliikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, joka tuottaa sen syistä ja toteuttamistavoista 
riippumatta terveydelle edullisia vaikutuksia tai seuraamuksia hyvällä hyötysuhteella 
pienin haitoin ja riskein. Terveyttä tuottaakseen liikunnan on oltava usein toistuvaa, 
jatkuvaa ja toteuttajaansa kuntoon ja terveyteen nähden kohtuullista. 
Terveysliikunta-avustuksia voivat hakea kuhmolaiset liikuntaseurat tai kansanterveys-
järjestöt, jotka järjestävät kuhmolaisille säännöllistä terveysliikuntatoimintaa tai yksit-
täisiä terveysliikuntatapahtumia, joista aiheutuu yhdistykselle taloudellisia kustannuk-
sia.  
Sellaiselle tapahtumalle tai säännölliselle toiminnalle, joka tuottaa taloudellista voittoa, 
eikä lisää yhdistyksen menoja ei avustusta myönnetä.  
Avustusta ei myönnetä väline eikä varustehankintoihin.  
Avustusta myönnetään ensisijaisesti avoimiin ja uusiin tapahtumiin, jotka on tarkoi-
tettu kaikille kuhmolaisille ja toteutettu yhteistyössä kaupungin kanssa.  
Mikäli avustus kohdistuu järjestön tai seuran oman jäsenistön toimintaan avustusta 
myönnetään ainoastaan siinä tapauksessa, että ensisijaisia avustuskohteita ei ole 
riittävästi. 
 
3.3. LIIKUNTASEUROJEN PERUSAVUSTUS 
Kuhmolaisille liikuntaseuroille voidaan myöntää vuosittain erillistä perusavustusta seu-
raavin edellytyksin: 

1. Seuralla on seuran yleisessä kokouksessa hyväksytty toimintakertomus, 
toimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilintarkastajien allekirjoittama ti-
linpäätös edelliseltä toimintavuodelta. 

2. Seuran on toimitettava avustushakemuksen yhteydessä oikeaksi todis-
tettu kopio yleisen kokouksen pöytäkirjasta siitä kokouksesta, jossa on 
hyväksytty edellisessä kohdassa mainitut asiakirjat 

 
Perusavustus on kaikille liikuntaseuroille samansuuruinen. 
Perusavustuksen käytöstä on tehtävä hyväksyttävä tilitys viimeistään siinä yhteydessä, 
kun haetaan avustusta seuraavalle vuodelle. 

 
   
4. AVUSTUSTEN MAKSAMINEN JA VALVONTA 

Avustukset on käytettävä aina niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Mikäli 
avustusehtoja ei noudateta tai avustusten käytöstä ei anneta hyväksyttävää tiliselvitys-
tä, avustus peritään takaisin.  
Terveysliikunta tapahtumille myönnettävä avustus maksetaan aina tapahtuman jälkeen 
ja sitä maksetaan enintään sivistyslautakunnan hyväksymä määrä tai mikäli toiminta ai-
heuttaa avustuksen saajalle taloudellista voittoa ei avustusta makseta ollenkaan.  
Säännölliseen terveysliikuntatoimintaan myönnetty avustus maksetaan aina toiminnan 
jälkeen viimeistään kuitenkin vuosittain viikon 50 aikana. 


