
 1 

  TEKNINEN LAUTAKUNTA 

 

 

 

 

1. LIIKUNTASEUROJEN AVUSTUSOHJEET 

 

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustus-

ten käytön valvonnassa ja tiliselvitysten käsittelyssä noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita; 

ellei toisin ole säädetty. 

Liikuntatoimen talousarviossa liikuntaseurojen avustamiseen varattu määräraha jaetaan vuosit-

tain seuraavasti: 

- 55 % lasten ja nuorten toimintaan 

- 30 % terveysliikuntaan 

- 15 % liikuntaseurojen perusavustukseen 

Avustukset jakaa tekninen lautakunta. 

Avustusta hakeva yhteisö voi hakea avustusta: lapsille ja nuorille järjestettyyn liikuntatoimintaan, 

terveysliikuntaan ja liikuntaseurojen perustoimintaan. 

Avustusta hakevan yhteisön on laadittava kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja  

-asetuksen mukaisesti.  

 

2. AVUSTUSTEN HAKEMINEN 

 

Avustushakemukset on tehtävä tarkoitukseen laadituille ja teknisen lautakunnan hyväksymille 

lomakkeille niissä vaadittavin tiedoin. Avustus myönnetään ainoastaan yhdistysrekisteriin rekis-

teröidyille 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.  

Kansanterveysjärjestöjen, jotka hakevat terveysliikunta-avustusta tulee olla rekisteröityjä.  

 

3. AVUSTUSMUODOT 

 

3.1. LASTEN – JA NUORTEN TOIMINTA-AVUSTUS 

 

Lasten – ja nuorten toimintaan tarkoitettuja avustuksia voivat hakea kuhmolaiset lii-

kuntaseurat. Lasten- ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan 18-vuotiaille ja sitä nuorem-
mille järjestettyä urheilun harraste-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa. 

Avustus jaetaan liikuntaseurojen antamien tietojen perusteella.  

Liikuntaseurat vastaavat itse nimenkirjoittajiensa allekirjoituksilla lomakkeen tietojen 

oikeellisuudesta. Annettujen tietojen on perustuttava seuran todelliseen toimintaan, 

joka on näkyvissä myös seuran hyväksymässä toimintakertomuksessa. 

 

3.2. TERVEYSLIIKUNTA-AVUSTUS 

 

Terveysliikunta-avustuksia voivat hakea kuhmolaiset liikuntaseurat tai kansanterveys-

järjestöt, jotka järjestävät kuhmolaisille säännöllistä terveysliikuntatoimintaa tai yksit-

täisiä terveysliikuntatapahtumia, joista aiheutuu taloudellisia kustannuksia. Sellaiselle 
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tapahtumalle tai säännölliselle toiminnalle, joka tuottaa taloudellista voittoa, avustusta 

ei myönnetä.  

Tapahtumille myönnettävästä avustuksesta enintään 50 % maksetaan ennen tapahtu-

maa. Loput 50% maksetaan tapahtuman jälkeen, jos tapahtuma on tuottanut taloudel-

lista tappiota ko. järjestölle. Ennakkoon maksettua avustusta ei kuitenkaan peritä ta-

kaisin, vaikka tapahtuma olisi tuottanut taloudellista hyötyä ko. järjestölle. 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti sellaisille avoimille tapahtumille, jotka on tarkoi-

tettu kaikille kuhmolaisille ja toissijaisesti järjestön tai seuran oman jäsenistön toimin-

taan. 

 

 

3.3. LIIKUNTASEUROJEN PERUSAVUSTUS 

 

Kuhmolaisille liikuntaseuroille voidaan myöntää vuosittain erillistä perusavustusta seu-

raavin edellytyksin: 

1. Liikuntaseura on rekisteröity ja on Kainuun Liikunnan jäsenseura. 

2. Seuralla on seuran yleisessä kokouksessa hyväksytty toimintakertomus, 

toimintasuunnitelma, talousarvio sekä tilintarkastajien allekirjoittama ti-

linpäätös edelliseltä toimintavuodelta. 

Perusavustus on kaikille liikuntaseuroille samansuuruinen. 

 

   

 

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 tiliselvitystä, avustus peritään ta-

kaisin.  
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