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PARIKKALAN KUNTA  

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta    15.03.2023     Liite 1 

  

Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimien harkinnanvaraisten avustusten 

jakoperusteet ja hakuohjeet vuodelle 2023  
  

Avustusten jakaminen ja hakumenettely  
Avustusten jako tapahtuu kunnanvaltuuston vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa. Avustukset jakaa 
Parikkalan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta ja ne ovat harkinnanvaraisia. Myönnetyt avustukset tulee käyttää 

hakemusvuoden aikana, ja siihen kohteeseen mihin ne on myönnetty.  

  

Avustusta haetaan lomakkeella, jota on saatavana kunnanvirastolta, Parikkalan kunnan kirjastoista tai tulostettavat 
versiot osoitteesta: https://parikkala.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-hyvinvointipalvelut/yhdistysavustukset/. 
Hakemuslomakkeet liitteineen on asianmukaisesti täytettyinä jätettävä sivistyslautakunnan kutakin vuotta varten 
erikseen määräämään aikaan mennessä. Kuulutus avustusten hakumenettelystä ja -ajoista julkaistaan Parikkalan – 
Rautjärven Sanomissa ja kunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Lisätietoja avustuksista saa vapaa-aikatoimistosta puh. 
044 7811 933 tai 044 7811 297. Hakemukset palautetaan Parikkalan vapaa-aikatoimistoon, os. Harjukuja 6, 59100 

Parikkala.  Hakuaika 3. – 28.4.2023 klo 15 mennessä.  
  
Hakemusten liitteiksi perusavustuksissa on toimitettava   

1) edellisen vuoden tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase; johtokunnan vahvistamat  

2) edellisen vuoden toimintakertomus   

3) hakemisvuoden toimintasuunnitelma  

4) hakemisvuoden talousarvio  

5) yhdistyksen säännöt (uusi yhdistys / hakija)  

  

1 Liikuntatoimen avustukset  
Liikuntatoimen talousarviossa on yhdistysten avustuksiin vuodelle 2023 varattu 12 800 €.   

Yhdistysten toiminnallisuuteen painottaen perusavustuksina jaetaan 3 000 € ja kohdeavustuksina 9 800 €. Yksityisille 

menestyneille SM-tason urheilijoille on jaettavana stipendeinä 600 euroa, joiden haku on marraskuussa. Stipendit 

myönnetään hyvinvointikoordinaattorin esityksestä ja sivistysjohtajan päätöksellä. Edellytys stipendin saamiselle on 
sijoittuminen vähintään kahdeksan parhaan joukkoon SM-tasolla.   

  

Liikuntatoimen avustukset ryhmitellään seuraavasti:  

1) Perusavustus  

Avustusta voidaan myöntää paikalliselle, Parikkalassa toimivalle, rekisteröidylle urheilu/liikuntajärjestölle tai sellaiselle 

paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta on sääntöjen mukaan pääasiassa liikuntaa.   

  

Avustuksien jakamisessa painotetaan yhdistyksen jäsenmäärää sekä seuran jaostojen, valmentajien /ohjaajien määrää, 

toiminnan määrää, laatua ja monipuolisuutta ja yhteiskunnallista merkitystä.  

Toiminnan määrää ja laatua arvioidaan mm. järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä 

leirien luku- ja osanottajamäärien sekä seurassa toimivien valmentajien, ohjaajien, tuomareiden ja urheilijoiden 

lukumäärän perusteella. Seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot kuvaavat toiminnan monipuolisuutta. 

Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan taloudelliseen tilaan, hakijan muihin julkisiin avustuksiin ja avustuksella 

tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuuteen.   

  

2) Kohdeavustukset  

Kohdeavustusta voivat hakea Parikkalan kunnan alueella liikuntatoimintaa ja – tapahtumia järjestävät seurat, järjestöt, 

yhdistykset ja yhteisöt. Kohdeavustus maksetaan menotositteita ja vapaamuotoista kustannusselvitystä vastaan 

yhdistyksen tai ryhmän pankkitilille. Kohdeavustusta voidaan hakea seuraaviin tarkoituksiin:  

  

a) ohjaaja- ja valmentaja-avustus voidaan myöntää pää- ja sivutoimisten henkilöiden palkkauskustannuksiin, 
sekä tuntipalkkaisten kerhonohjaajien palkkaukseen. Avustuksen maksaminen edellyttää toiminnasta 

pidettävää päiväkirjaa, josta ilmenee ryhmän kokoontumiskerrat/osallistujamäärät. Ohjauskertaa kohden 

avustetaan yhtä ohjaajaa. Avustuksen maksaminen perustuu esitettyihin palkanmaksutositteisiin sekä 

https://parikkala.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-hyvinvointipalvelut/yhdistysavustukset/
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toiminnasta johtuviin päiväkirjoihin. Avustus voi olla enintään 8 € / ohjauskerta. Yhdeksi ohjauskerraksi 

katsotaan 1 – 2 tunnin mittainen ohjaus  

  

b) toimitila-avustus maksetaan vakituisten tai tilapäisten toimitilojen vuokraamisesta aiheutuneisiin kuluihin. 

Omien kiinteistöjen kuluista voidaan huomioida harjoitustilaisuuksien osalta lämmitys-, sähkö- ja 

siivouskulut. Toimitila-avustusten maksaminen perustuu esitettäviin tositteisiin. Avustusta ei myönnetä 

kunnan omistamiin tiloihin  

  

c) leiriavustus maksetaan kuluihin, jotka ovat aiheutuneet leirien järjestämisestä tai osallistumisesta alue-, piiri-

, liitto- tai seuran urheilutoimintaan liittyvälle leirille. Leiriavustusten maksaminen perustuu esitettäviin 

tositteisiin   

  

d) koulutusavustus maksetaan koulutustilaisuuksien järjestämisestä tai seuratoimintaan liittyvään koulutukseen 
osallistumisesta aiheutuneisiin kuluihin. Koulutusavustusten maksaminen perustuu esitettäviin tositteisiin. 

Osallistuminen Parikkalan kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin (esim. kansalaisopiston opintoryhmät) ei 

oikeuta koulutusavustukseen  

            

e) kilpailutoiminta-avustus voidaan myöntää kilpailutoiminnan järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Kilpailutoiminnan kuluja voivat olla; lisenssimaksut, kilpailuluvat, ilmoituskulut, osallistumismaksut ja 

sarjamaksut. Kilpailutoiminta-avustusta ei voi hakea palkinto-, matka- ja majoituskustannuksiin  

  

f) kalustoavustus voidaan myöntää seuran yhteiseen käyttöön tarkoitettujen liikuntavälineiden tai 

liikuntatoiminnan järjestämisen kannalta välttämättömiin kalustehankintoihin. Kalustehankintoja voivat olla 

esim. liikunta- ja kuntoiluvälineet     

  

g) muut kohdeavustukset voivat olla esimerkiksi liikuntatapahtuman järjestäminen paikkakunnalla tai 

osallistuminen maakunnalliseen tai valtakunnalliseen liikunnan suurtapahtumaan. Niin ikään seuralle, joka 
käynnistää kunnan alueella uusimuotoista liikuntatoimintaa, jolla on perustellut edellytykset jatkuvuuteen ja 

joka tuo uusia vaihtoehtoja kuntalaisille näiden liikuntatarpeiden tyydyttämiseksi, voidaan myöntää tällaista 

uusimuotoista toimintaa tukevaa avustusta.   

Hakemukseen tulee sisältyä suunnitelma avustettavan kohteen menoista ja tuloista.   

  

3) Urheilijastipendit  

Jaettavana on 600 euroa parikkalalaisille menestyneille urheilijoille.  Edellytys stipendin saamiselle on sijoittuminen 

vähintään kahdeksan parhaan joukkoon SM-tasolla. Hakuaikaa on marraskuu 2023. Stipendit myönnetään 
hyvinvointikoordinaattorin esittelystä ja sivistysjohtajan päätöksellä.  

  

2 Nuorisotoimen avustukset  
Nuorisotyön talousarviossa on avustuksiin vuodelle 2023 varattu 5 600 €. Toiminnallisuuteen painottaen 

perusavustuksina jaetaan 2 600 € ja kohdeavustuksina 3 000 €.   

  

Nuorisotoimen avustukset ryhmitellään seuraavasti:  

  

1) Perusavustus  

Avustusta voidaan myöntää paikalliselle, Parikkalassa toimivalle rekisteröidylle nuorisoyhdistykselle tai sellaiselle 

paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta on sääntöjen mukaan pääasiassa lapsille ja nuorille 

suunnattua toimintaa.   

  

Avustuksien jakamisessa painotetaan toiminnassa mukana olevien alle 29 vuotiaiden määrää, toiminnan laatua ja 

laajuutta. Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan taloudelliseen tilaan, hakijan muihin julkisiin avustuksiin, avustuksella  

tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuuteen, avustuksen suunniteltuun käyttötapaan, hakijan 

omatoimisuuteen ja avustuksen saamisen tarpeeseen. Mainittujen perusteiden ohella kiinnitetään huomiota 

yhdistyksen harjoittaman toiminnan merkitykseen nuorisopolitiikan ja – kasvatuksen kannalta, järjestön aktiivisuuteen 
yhteiskunnallisissa asioissa sekä nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.  
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2) Kohdeavustukset  

Kohdeavustuksia voivat hakea Parikkalan kunnan alueella nuorisotoimintaa ja – tapahtumia järjestävät yhdistykset, 

seurat, yhteisöt ja vapaat ryhmät, joilla on vähintään oma pankkitili. Kohdeavustuksia ei voida myöntää 
yksityishenkilöille. Hakemukseen tulee sisältyä suunnitelma avustettavan kohteen menoista ja tuloista. 

Kohdeavustus maksetaan menotositteita ja vapaamuotoista kustannusselvitystä vastaan yhdistyksen tai ryhmän 

pankkitilille. Kohdeavustusta voi hakea seuraaviin tarkoituksiin:  

  

a) ohjaaja-avustus; voidaan myöntää pää- ja sivutoimisten toimihenkilöiden palkkauskustannuksiin sekä 

tuntipalkkaisten kerhonohjaajien palkkaukseen. Avustuksen maksaminen edellyttää toiminnasta pidettävää 
päiväkirjaa, josta ilmenee ryhmän kokoontumiskerrat/osallistujamäärät. Avustuksen maksaminen perustuu 

esitettyihin palkanmaksutositteisiin sekä toiminnasta johtuviin päiväkirjoihin. Ohjauskertaa kohden 

avustetaan yhtä ohjaajaa. Avustus voi olla enintään 8 € / ohjauskerta. Yhdeksi ohjauskerraksi katsotaan 1 – 2 

tunnin mittainen ohjauskerta   

  

b) toimitila-avustus; voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen omistaman tai vuokraaman toimitilan käytöstä 

aiheutuviin menoihin. Yhdistyksen omistaman toimitilan avustamisessa tulee ottaa huomioon, missä määrin 

huoneistoa käytetään muuhun kuin nuorisotoimintaan  

   

c) koulutusavustus; voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen 

piiri- tai keskusjärjestön tai muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten. Osallistuminen Parikkalan 

kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin (esim. kansalaisopiston opintoryhmät) ei oikeuta 

koulutusavustukseen  

    

d) leiritoiminta-avustus; voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen järjestämän nuorisoleiritoiminnan tukemiseen. 

Samalla perusteella voidaan myöntää avustusta osallistumisesta piiri- ja keskusjärjestön leireille  

   

e) avustus kansainväliseen toimintaan; voidaan myöntää ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan 
avustamiseen, yhdistyksen järjestämään kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja ulkomaisten vieraiden 

vastaanottamiseen, piiri- tai keskusjärjestön järjestämään kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, 

yhdistyksen jäsenten osallistumiseen kansainvälisen kattojärjestönsä tai sisar- tai veljesjärjestönsä toimesta 
järjestettävään tilaisuuteen.  

   

f) muut erityisavustukset; kunnan alueella tehtävän nuorisotoiminnan erityistarpeista johtuen voidaan 
myöntää myös muita erityisavustuksia, kuten esim. toiminnan kannalta välttämättömiin kalustehankintoihin 

tai jonkin nuorisotapahtuman järjestelyihin.  

  

3 Kulttuuritoimen avustukset  
Vuoden 2023 avustusmääräraha yhdistyksille ja yhteisöille 3 600 €, joista perusavustuksina 1 600 €, ja 

kohdeavustuksina 2 000 €.   

  

Kulttuuritoimen avustukset ryhmitellään seuraavasti:   

  

1) Yhteisöjen perusavustus  

Perusavustusta voidaan myöntää niille paikallisille rekisteröidyille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden toiminta 

pääasiallisesti on kulttuuritoimintaa, taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa sekä paikallisen 

kulttuuriperinteen ja yhteisöllisyyden vaalimista ja edistämistä.  

  

2) Yhteisöjen kohdeavustus  

Kohdeavustusta voidaan myöntää rekisteröidylle tai rekisteröimättömälle yhteisölle tai ryhmälle kulttuuri- tai 
taidesisältöiseen tapahtumaan tai hankkeeseen.  Hakemuksessa tulee liitteiden lisäksi esittää suunnitelma 

hankkeesta, johon avustusta haetaan, sekä arvio avustettavan kohteen menoista ja tuloista.   

  

Hakemukseen on hyvä liittää myös hanketta kuvaavaa materiaalia, tilaisuuden tai kurssin ohjelma, kutsu tms. 

Kohdeavustus voi olla enintään puolet hankkeen esitetyistä kustannuksista.  Kohdeavustus maksetaan menotositteita 

ja vapaamuotoista kustannusselvitystä vastaan yhdistyksen tai ryhmän pankkitilille.   
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