
Liite 

Avustusperusteet 

Kuhmon kaupunki jakaa perustoimintatukea, kehittämistukea, toimitilatukea ja 
lisäksi tukea kylien liikuntamahdollisuuksien ylläpitämiseen 

Perustoimintatuki on tukea normaaliin vuosittaiseen toimintaan 

 Myöntämisessä huomioidaan 

- toimintasuunnitelma: toiminnan sisältö ja laajuus
- taloussuunnitelma: arvio tuloista ja menoista
- osallistujien määrä, ikä- ja sukupuolijakauma
- koulutettujen ohjaajien määrä
- järjestäjän sitoutuminen tupakattomaan ja päihteettömään toimintaan
- suositellaan ilmoittamaan tietonsa Kuhmon kaupungin sähköiseen yritys- ja

yhdistyshakemistoon www.kuhmo.fi/yritykset

Kehittämistuki on tukea toiminnan kehittämiseen, matkoihin, tapahtumiin ja 
muuhun ei tavanomaiseen toimintaan 

Myöntämisessä huomioidaan 
- Toiminnan järjestäjä ilmoittaa tapahtumistaan Kainuun tapahtumakalenteriin.
- Tuen saajan on suositeltavaa osallistua Kuhmon kaupungin

harrastemessuille. 
- Tukea eivät voi hakea poliittiset tai uskonnolliset yhdistykset.
- Muutoshakemuksella 14.10.2022 mennessä voi hakea tuen osittaista

käyttöoikeuden muutosta tai tuen käyttöoikeuden siirtoa seuraavalle vuodelle. 
Mikäli muutoshakemuksella myönnettyä tukea ei käytetä vuoden 2023 aikana, 
se tulee palauttaa kaupungin tilille 31.12.2023 mennessä. 

- Myönnetystä avustuksesta tulee tehdä selvitys vuonna 2023 tuolloin erikseen
annetun ohjeistuksen perusteella. 

- Retkien ja matkojen sisällön tulee tukea järjestön omaa toimintaa (esim. kisa-,
esiintymis-, valmennus- ja opintoretket). Pelkät huvittelumatkat eivät ole tuen 
piirissä. 

Liikuntatoiminnan avustukset 

- Liikunnan perustoimintatuen saamisen edellytyksenä on, että kuhmolainen
urheiluseura kuuluu valtakunnalliseen lajiliittoon ja/tai aluejärjestöön (Kainuun 
Liikunta) sekä hakemuksessa edellytettyjen perustietojen toimittaminen. 
Määrään vaikuttavat liikuntaseuran jäsenmäärä, kokouskäytänteet, ohjaajien 
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ja valmentajien määrä sekä taustakoulutukset, ohjaus- ja valmennustoiminnan 
laajuus, ja seuralle myönnetty laatusertifikaatti sekä sitoutuminen kaupungin 
yhdistysrekisteriin, tupakattoman ja päihteettömän toiminnan järjestämiseen. 
Nämä tulee kuvata hakemukseen toimintasuunnitelmassa.  
 

- Liikunnan kehittämistuen määrään vaikuttaa liikuntaseuran, 
rekisteröimättömän ryhmän, kansanterveysjärjestön, 
kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen liikuntatapahtumat, liikuntakoulutuksiin 
osallistuminen sekä kuvaus vuosittaisten painopisteiden 
toteutussuunnitelmasta ja sitoutuminen yleisiin kehittämistuen periaatteisiin.  

 
- Mikäli urheiluseura joutuu käyttämään muuta kuin kaupungin omistamaa tilaa 

lajinsa harjoitus-/kilpailutilana, se voi hakea toimitilatukea vuokrakuluihinsa.  
 

- Haja-alueen latu- ja jäänhoitoavustukset (kuuluvat perustoimintatukeen) 
myönnetään kyläyhdistykselle tai kylätoimikunnalle yleiseen käyttöön 
tarkoitetuille laduille ja ulkojäille, mikäli Kuhmon kaupunki ei osallistu niiden 
ylläpitoon. Latuavustuksessa huomioidaan tuen piiriin maksimissan 10 
km/kylä. Koululatujen avustuksessa käytetään 3 €/km korotettua tukea 
suhteessa perusavustukseen. 
 

- Myönnetyn avustuksen käytöstä tulee raportoida seuraavana kalenterivuonna, 
jolloin avustuksen saaja toimittaa avustuksen myöntäjälle 
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Niistä tulee käydä ilmi avustuksena 
osoitetun määrärahan käyttö. 
 

 
Kulttuuritoiminnan kehittämistuki 

- Avustus myönnetään esim. tapahtuman järjestämiseen, taide- tai 
valokuvanäyttelyn järjestämiseen, kyläyhdistyksen kesätapahtumaan, kirjan 
toteutukseen. Avustusta ei myönnetä yleisiin toimintakuluihin. 

- Myöntämiseen vaaditaan kuvaus vuosittaisten painopisteiden 
toteutussuunnitelmasta sekä sitoutumista Kuhmon aluebrändiä tukevaan 
viestintään. 

- Tukea voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, vapaamuotoiset ryhmät ja 
yksityishenkilöt 

 

Lasten- ja nuortentoiminnan avustukset  

 Paikalliset rekisteröidyt nuorisoyhdistykset, jotka ovat jäsenenä 
valtakunnallisessa nuorisojärjestössä. 

 Muut nuorisoyhdistykset, jotka ovat joko rekisteröimättömiä tai rekisteröityjä ja 
joiden jäsenistä 2/3 on alle 30-vuotiaita. Rekisteröimättömältä 
nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että säännöt, hallinto ja talous on järjestetty 
kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 

 Aikuisjärjestön nuoriso-osasto, sillä edellytyksellä, että se on kirjanpidossa 
erotettu pääjärjestöstä. 



 Nuorten itsensä järjestämä toiminta, mikäli toiminnasta vastaavista henkilöistä 
ja hankkeen toteuttajista 2/3 on alle 30-vuotiaita. Nuorten itsensä 
järjestämäksi toiminnaksi katsotaan myös nuorten itse organisoima toiminta 
nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseksi.  

Perustoimintatukea ei myönnetä sellaisille nuorisotyötä tekeville yhteisöille, 
jotka saavat avustusta Kuhmon kaupungin jakamista muista avustuksista. 

Perustoimintatukea myönnetään nuorisojärjestöjen avustuksiin oikeutetuille 
yhdistyksille ja yhteisöille niiden järjestämään toimintaan ja muun yhteisön 
toimintaan osallistumiseen. Perusavustusta varten tulee yhdistysten ja 
yhteisöjen toiminnassa sitoutua tupakattomuuteen ja päihteettömyyteen. 
Rekisteröityjen yhdistysten tulee kirjata yhdistyksen tiedot kaupungin 
yhdistysrekisteriin. 

Kehittämistukea myöntämiseen vaaditaan kuvaus vuosittaisten painopisteiden 
toteutussuunnitelmasta sekä sitoutumista Kuhmon aluebrändiä tukevaan 
viestintään. Kehittämistukea myönnetään mm. koulutus- ja/tai leiritoimintaan 
sekä toiminnassa tarvittavien välineiden hankintaan. 

Toimitilatukea myönnetään toimitilojen vuokraamiseen, mikäli yhdistys tai 
yhteisö joutuu käyttämään muuta kuin kaupungin omistamaa tilaa 
harjoitustilana 

Avustuksen kohteen, johon avustusta haetaan, täytyy olennaisesti liittyä 
järjestön tai yhteisön toimintaan. Pääsääntöisesti avustusta myönnetään 
ennakkoon tehtyjen anomusten mukaan, ja se maksetaan tositteiden mukaan 
tapahtuman/hankinnan jälkeen. Mikäli avustuksella tarkoitetun toiminnan 
onnistumisen edellytyksenä on saada osa avustuksesta ennen toiminnan 
aloittamista/hankinnan suorittamista on sivistystoimenjohtajalla mahdollisuus 
tehdä maksatuspäätös enintään 50 % suuruisesta osasta hyvinvointi- ja 
sivistysvaliokunnan myöntämästä avustuksesta. 

Kylätoiminnan avustukset 

Kyläyhdistykset/kylätoimikunnat voivat hakea perustoimintatukea, 
toimitilatukea, kehittämistukea ja haja-alueen latu- ja jäänhoitoavustuksia. 

Toimitilatuki 

Avustus maksetaan tilojen omistajalle eli yhdistykselle, yksityiselle henkilölle, 
yritykselle tai osuuskunnalle, mikäli tilat ovat käytettävissä kyläläisten 
kokoontumisiin. Avustuksen hakijana toimivat kokoontumistilojen omistajat. 

Toimitila-avustus jaetaan vuosittain kaupungin talousarviossa kylätoimintaan 
varatusta määrärahasta.  
 
Avustuksen suuruuteen vaikuttaa tilan käyttö seuraavasti: 
 
685 €/vuosi 

 yleisiä kokouksia, juhlia, tapahtumia 3 kpl 



 4H:n tai muun organisaation kuin kaupungin järjestämiä, viikoittain 
säännöllisesti kokoontuvia piirejä tai kerhoja 1 kpl 

 kyläyhdistyksen, toimikunnan tai muun kylällä toimivan yhdistyksen 
johtokunnan kokouksia vähintään 5 kpl 
 

1140 €/vuosi 
 yleisiä kokouksia, juhlia, tapahtumia 4 kpl 
 4H:n tai muun organisaation kuin kaupungin järjestämiä, viikoittain 

säännöllisesti kokoontuvia piirejä tai kerhoja 2 kpl 
 kyläyhdistyksen, toimikunnan tai muun kylällä toimivan yhdistyksen 

johtokunnan kokouksia vähintään 7 kpl 

1600 €/vuosi 
 yleisiä kokouksia, juhlia ja tapahtumia 5 kpl 
 4H:n tai muun organisaation kuin kaupungin järjestämiä, viikoittain 

säännöllisesti kokoontuvia piirejä tai kerhoja 3 kpl 
 kyläyhdistyksen, toimikunnan tai muun kylällä toimivan yhdistyksen 

johtokunnan kokouksia vähintään 7 kpl 

 

Mikäli 1 tai 2 tapahtumaryhmässä on enemmän ja toisessa 
vähemmän, voivat tapahtumat korvata toisiaan.  
 
Mikäli ulkotilojen käytöstä aiheutuu erityisiä kustannuksia, ne on 
yksilöitävä hakemuksessa. 
 
Tilojen omistajien on yhdessä tilojen käyttäjien kanssa pidettävä kirjaa 
tapahtumista ja tapahtumien osanottajista. Tilaisuuden järjestäjän on 
nimellään varmennettava tietojen oikeellisuus.  
 

 Kunkin vuoden osalta avustusta haetaan 2.12. Kuhmon kaupungin 
sähköisellä avustuslomakkeella.  Korkein tuki voidaan maksaa 
puolivuosittain hakemusten perusteella, jolloin hakemus on jätettävä 
2.7.  
 
Mahdollisesti liikaa maksetut avustukset voidaan periä takaisin.  
Hakemuksessa on ilmettävä tilojen käyttöajankohta, käyttötarkoitus, 
käyttökertojen määrä ja osanottajien lukumäärä. 

 

Perustoimintatukea jaetaan, mikäli toimitila-avustusten jälkeen määrärahaa 
on jäljellä.  

Kylätoimikunnalle/ kyläyhdistykselle, joka on toiminut vähintään puoli vuotta, 
maksetaan perustoimintatukea 252 €. Tukeen oikeuttavaksi toiminnaksi 
katsotaan avustuksen jakoajankohtaa edeltävä puoli vuotta, jona aikana on 



pidetty vähintään yksi kyläkokous, kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen kokous tai 
muu kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen järjestämä tapahtuma. 

Kylätoimikuntien/kyläyhdistysten yhdistyessä toiminta-avustus maksetaan 
yhdistyneelle toimikunnalle/yhdistykselle viiden vuoden ajan kaksinkertaisena 
eli 505 € yhteistoiminnan alkuvaiheen kulujen kattamiseksi.  

Perustoimintatukea maksetaan ilman eri hakemusta 
kylätoimikuntien/kyläyhdistyksien tilille vuoden loppuun mennessä tai heti sen 
jälkeen, kun perustettu kylätoimikunta/kyläyhdistys on toiminut puoli vuotta. 

Kylätoimikuntien/kyläyhdistysten on jätettävä 31.3 mennessä 
maaseutupalveluihin selvitys tuloistaan ja menoistaan edellisen vuoden ajalta 
(esim. kopio kirjanpidosta) sekä annettava maaseutupalveluihin osoitetiedot 
kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen puheenjohtajasta ja sihteeristä sekä 
ilmoitettava pankkitilin numero, jolle avustus maksetaan. 

Mikäli kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen toiminta lakkaa, 
kylätoimikunnan/kyläyhdistyksen hallussa olevat kaupungin myöntämät 
käyttämättömät avustukset on viipymättä tilitettävä Kuhmon kaupungille.   

HUOM! Maaseudun neuvottelukunta käy keskustelun perusteista ja tekee 
esityksen valiokunnalle kevään aikana.


