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LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JA 
MYÖNTÄMISMENETTELY 

Virtain kaupungin liikunta- ja nuorisotoimi myöntää vuosittain liikuntatoimintaan 

ja nuorisotoimintaan perusavustuksia, kohdeavustuksia ja erityisavustuksia 

seuraavin perustein:

AVUSTUSTEN MÄÄRÄ JA HAKEMINEN

Virtain kaupunginvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion vahvistamisen 

yhteydessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen toiminta-avustusten määrän.  
Avustuksia voidaan myöntää vuosittain enintään näiden talousarviossa vahvistettujen 
määrärahojen puitteissa.

Avustuksia haetaan aina kirjallisesti lomakkeella, joita saa kaupungin liikunta- ja  
nuorisotoimistosta sekä kaupungin nettisivuilta. Kaikilla on yhtenäinen lomake. 
Hakemukseen liitetään lomakkeessa mainitut liitteet ja hakemuksen on oltava aina 
perillä määräpäivään mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei sillä 
hakukierroksella voida enää ottaa huomioon.

Avustusten myöntämisestä päätettäessä keskeisimpiä myöntämisperusteita ovat

toiminnan laajuus ja monipuolisuus. Ohjaaja-avustuksia myönnettäessä käytetään

pisteytysjärjestelmää, jossa pisteet määräytyvät ohjaustuntien ja osanottajien määrien

perusteella. Liikunta- ja nuorisotoimi pidättää itsellään kuitenkin oikeuden poiketa

vahvistetun pisteytyksen perusteella määräytyvästä avustusmäärästä, mikäli

pisteytys jossain yksittäistapauksessa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen.

Samoin liikunta-ja nuorisotoimi pidättää itsellään oikeuden ottaa jaettavien avustusten 

kokonaismäärää määriteltäessä huomioon määrärahavarauksen sellaisiin yhteisiin

liikunta-ja nuorisotoimintaan liittyviin tapahtumiin, joissa järjestäjätahona on joku 
muu kuin yksittäinen liikunta-tai nuorisojärjestö.

AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET

Liikunta- ja nuorisotoimi  myöntää vuoden aikana paikallisille liikunta-ja 
nuorisotoimintaa harjoittaville urheiluseuroille tai nuorisojärjestöille sääntömääräisen 
tai toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin avustuksia seuraavasti:



1.Perusavustus

Myönnetään liikuntatoimintaa ja/tai nuorisotoimintaa harjoittaville rekisteröidyille

seuroille ja yhdistyksille. Nuorisotoimintaan kohdistuvien avustettavien järjestöjen

jäsenistöstä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.

Perusavustus jaetaan kerran vuodessa, hakuaika huhtikuun viimeiseen arkipäivään 
mennessä. Hakumenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksena sekä kaupungin ilmoitustaululla 
ja nettisivuilla.

Perusavustuksia myönnettäessä perusteena käytetään ennen kaikkea edellisen 

vuoden toiminnan laajuutta ja toiminnan monipuolisuutta, jotka kuvaavat seuraavia 
yhdistyksen toimintaan liittyviä seikkoja. Alla olevat seikat kuvaavat seuran/yhdistyksen 
toiminnan laajuutta, jota peilataan seuran/yhdistyksen rahaliikenteeseen. Tämä arvioidaan 
pisteytyksellä, missä pisteytetään edellisen vuoden toimintakulut, kuluvan vuoden 
toimintakulut, edellisen vuoden oma varainhanhinta ja seuran/yhdistyksen ulkopuolisille 
järjestämät tapahtumat.

1.Toiminnan laajuus  

-liikuntatoimen osalta tieto urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja 
harjoittelutilaisuuksien lukumäärästä sekä järjestettyjen leirien ja retkien määrästä

-nuorisotoimen osalta tieto yhdistyksen järjestämien toimintatapahtumien määrästä ja niihin 
osallistuneista, osallistuminen koulutus- ja muihin yhdistyksille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, 
koulutus- ja pienryhmätoiminta, leiri- ja retkitoiminta

-kaikkien avustushakemusten osalta tiedot toimintaan aktiivisesti osallistuvien jäsenten 
määrästä suhteessa koko jäsenmäärään, samoin kuin tiedot muille kuin jäsenille 
järjestetyistä tilaisuuksista

2.Toiminnan laatu  

-liikuntatoimen osalta urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut 
tulokset sekä tunnettavuus

-nuorisotoimen osalta aktiivisuus nuorisolle suunnatun toiminnan lisäämiseen, uudet 
nuorten aktiviteetit, pyrkimys ohjatun nuorisotoiminnan lisäämiseen

-kaikkien osalta lisäksi tiedot koulutetuista ohjaajista tai valmentajista

3.Toiminnan monipuolisuus  

-liikuntatoimen osalta harrastettavien lajien luonne ja lukumäärä sekä jakautuminen 
ikäryhmittäin: nuoret, seniorit, kuntoliikkujat



-nuorisotoimen osalta kerho-, retki- ja leiritoiminnan monipuolisuus, aktiivisen toiminnan 
järjestäminen eri ikäryhmille, harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus

-liikuntatoimen ja nuorisotoimen osalta ohjaajien ja valmentajien määrä eri ikäryhmille, 
lajeille ja kuntoliikkujille

-kaikkien osalta yleensä tarjonnan monipuolisuus jäsenistölle sekä muille

4.Yhteiskunnallinen merkitys  

-kaupungin eri osa-alueilla järjestettyjen palvelujen lukumäärä ja merkitys

-järjestettyjen laajojen tapahtumien ja tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys

-liikuntatoimessa kunto- ja erityisryhmien liikunta

-toimintansa aloittavalle liikuntajärjestölle voidaan avustuksena myöntää  starttirahaa

-nuorisotoimessa yleisen nuorisotyön ohella erityisnuorisotyön osuus toiminnassa

2.Kohdeavustus

Myönnetään liikunta-ja nuorisotoimintaa  harjoittaville rekisteröidyille seuroille ja 
yhdistyksille näissä säännöissä ja perusteissa jäljempänä mainittuihin seuran tai järjestön 
anomiin erityiskohteisiin.

Kohdeavustukset  jaetaan vuosittain kahtena eränä.. Ensimmäinen erä

avustuksia myönnetään vuosittain ajalta 1.8. – 31.12 (haku 15.1.mennessä) ja toinen erä 
ajalta 1.1. – 31.7. (haku 31.8. mennessä)

Liikuntatoimen ohjaaja-avustukset

Liikuntatoimen ohjaaja-avustusten piiriin kuuluvat kaikki urheiluseurojen järjestämät

jatkuvat säännölliset ohjaus- ja valmennustilaisuudet, joissa ohjaaja tai valmentaja on

paikalla hoitamassa ko. tehtävää. Tarkoittaa myös edustusurheilijoiden ja

- joukkueiden valmennustapahtumia, joissa valmentaja on läsnä valmennustapahtumassa. 
Tapahtuman ei tarvitse olla Virroilla, mikäli se muuten liittyy ko. 

ryhmän/urheilijan/joukkueen jatkuvaan ohjaus- ja valmennustapahtumaan. 

Ohjaaja-avustuksia voi hakea ohjaus- ja valmennustilaisuuksiin, jotka on tarkoitettu 
pääasiassa ko. seuran jäsenille.
Kilpailut ja sarjaottelut eivät sisälly tähän. Hakemukseen liitetään osanottajien

läsnäolotaulukko. Haku kuten kohdeavustuksessa.

Kohdeavustuksia haettaessa pitää mainita, mikäli haettava kohde on saanut muuta 
avustusta joltakin kaupungin ulkopuoliselta taholta.



Nuorisotoimen ohjaaja-avustukset

Nuorisotoiminnan ohjaaja-avustusten piiriin kuuluvat kaikki nuorisojärjestöjen

järjestämät jatkuvat säännölliset ohjaus- ja kerho- ym. tilaisuudet, joissa toimintaa

ohjaava henkilö on paikalla hoitamassa ko. tehtävää. Tapahtuman ei tarvitse olla

Virroilla, mikäli se muuten liittyy esimerkiksi tietyn nuorisoryhmän toiminnan

aktiiviseen ohjaukseen (esim. leiritoiminta). Hakemukseen liitetään osanottajien

läsnäolotaulukko. Haku kuten kohdeavustuksessa.

Koulutusavustukset

Avustusten piiriin kuuluvat

-liikuntajärjestö- ja toimitsijakoulutus

-valmentaja- ja ohjaajakoulutus

-kuntoliikunnanohjaajakoulutus

-tuomarikoulutus

-nuorisojärjestöjen ohjaajakoulutus

-muun nuorille suunnatun toiminnan ohjaajakoulutus.

Avustuksen kohteena voivat olla kaikki koulutukseen liittyvät kustannukset

(kurssimaksut, matkat, majoitukset).

Haku kuten kohdeavustuksessa.

Muut kohdeavustukset

Muina kohdeavustuksina voidaan myöntää kustannusten korvausta seuraaviin

kohteisiin:

-leiriavustus (enintään 1/3 aiheutuneista kustannuksista)

-tapahtuma-avustus

-ostopalveluavustus

-retkiavustus (enintään 1/3 aiheutuneista kustannuksista)

-liikuntatoimi: salivuokrat (enintään 1/3 aiheutuneista kustannuksista)

-muut mahdolliset avustukset



Haku kuten kohdeavustuksessa.

3.Erityisavustus

Myönnetään nuorisotoiminnan erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin. Hakijana voi olla

myös rekisteröimätön nuorten ryhmä, ei kuitenkaan koululuokat tai koulujen ryhmät.

Kohderyhmästä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita tai projekti/tapahtuma on

selkeästi osoitettavissa lasten tai nuorten tapahtumaksi. Erityisavustuksia haetaan samalla 
kertaa kuin kohdeavustuksia.

AVUSTUSTA EI MYÖNNETÄ

1.yksityiselle henkilölle

2.piirijärjestölle tai valtakunnalliselle järjestölle

3.verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, joka ei ole suoranaisesti liikuntajärjestö

4.niihin tarkoituksiin, joihin yhdistys on saanut kaupungilta tai valtiolta avustusta.

ILMOITUS JA MUUTOKSENHAKU

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijayhteisölle kirjallisesti. Päätökseen

liitetään valitusosoitus.

Mikäli kohdeavustusta haetaan tapahtumaan, joka ei vielä ole toteutunut, kohde-

avustus maksetaan avustuksen saajalle vasta sen jälkeen, kun hankkeen toteutuksesta

on toimitettu selvitys, johon on liitetty mukaan selvitys avustushankkeen

lopullisista tuloista ja menoista.


