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Enonkosken kunta 
Vapaa-aikalautakunta 18.10.2018 § 26 
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1.1.2019 ALKAEN 
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YLEISTÄ 
 
 

Kulttuuritoiminnan, nuorisotoiminnan ja liikuntatoiminnan tukemiseksi 
myönnetään enonkoskelaisille yhdistyksille vuosittain perustoimintatukena ja 
toimintatukena vapaa-aikatoimen määrärahoista näiden jakoperusteiden 
mukaisesti. 
 
Avustus myönnetään vain järjestön omaan toimintaan. 
 
Avustusta ei myönnetä järjestölle toimintaan, johon saadaan muuta 
merkittävää tukea kunnalta, valtiolta tai muulta taholta. 
 
Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Avustussäännöissä olevat perusteet 
ovat laskennallisia, eivät sitovia. 
 
Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan 
tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdestä toimintayksiköstä (joko kulttuuri-, 
liikunta- tai nuorisoyksiköstä). 
 
Mikäli avustuksen myöntäminen on perustunut hakijan antamiin virheellisiin 
tietoihin tai avustusta ei käytetä avustusehtojen ja avustuspäätöksen 
mukaisesti peritään jo maksettu avustus takaisin ja maksamattoman 
avustuksen osalta keskeytetään maksatus. 

 
Ratkaisuvalta 

 
Vapaa-aikalautakunta päättää perustoimintatuista ja kohdeavustuksista 
määrärahojen puitteessa. 
 
Viranhaltijalla on oikeus myöntää kohdeavustusta 500 euroon asti 
viranhaltijapäätöksellä.  
 
Myönnettävä kohdeavustus voi olla korkeintaan 1 000 euroa.  
 

PERUSTOIMINTATUKI 
 
Perustoimintatukea voivat hakea: 
 

1. Urheilu- ja liikuntaseurat, joiden kotipaikka on Enonkoski ja joiden toiminnan 
päätarkoituksena ovat liikuntatoiminnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä 
toiminta ja joka ottaa toiminnassaan huomioon urheilun eettiset periaatteet. 

 
2. Nuorisojärjestöt/-yhdistykset, jotka itse järjestävät nuorisotoimintaan 

enonkoskelaisille nuorille ja joiden kotipaikka on Enonkoski. Järjestöjen ja ryhmien 
jäsenistä on oltavat vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.  
 

3. Kulttuurijärjestöt/-yhdistykset, jotka järjestävät ja ylläpitävät kulttuuritoimintaa ja 
joiden kotipaikka on Enonkoski.  
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Hakemuksesta on ilmettävä hakijayhteisön jäsenmaksunsa tai vastaavan maksaneiden 
jäsenten kokonaismäärä (liikuntatoimen puolella jaoteltuna alle ja yli 16 v.), joka on 
hakijayhteisön yleisen- tai johtokunnan kokouksen vahvistama, 
tilintarkastuskertomuksessa mainittu tai jäsenmäärä on todettu virallisesta jäsenluettelosta 
hakemuksen jättämisen yhteydessä.  
 
Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa: 
 

1. Toiminnan määrä ja laatu 50 % 

 mm.: 

- järjestetyt kilpailut, tapahtumat, leirit  

- kokoontumiskerrat/harjoituskerrat 

- ohjaajien määrä 

- koulutukset 

- terveysvaikutukset 

- erityisryhmien huomioiminen 

2. Toiminnan monipuolisuus ja yhteiskunnallinen merkitys 30 % 

 mm.: 

- lapsille ja nuorille suunnattu toiminta huomioidaan erityisesti 

- Laajojen kansanjoukkojen saavuttaminen 

- positiivinen julkisuus 

- valtakunnallinen näkyvyys 

3. Jäsenmäärä 20 % 

4. Muut seikat, johon hakija haluaa vedota 

Hakeminen 

Perustoimintatuet haetaan maaliskuun loppuun mennessä perustoimintatuki 
lomakkeella. Täydennykset hakemukseen ja kaikki tarvittavat liitteet on 
toimitettava viimeistään 15.4. Myöhästyneet hakemukset jätetään 
käsittelemättä! 
 
Hakemukseen tulee aina liittää tilinpäätösasiakirjat (tase, tilinpäätös, 
toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma) avustuksen myöntäjälle. 
Myönnetyn avustuksen käytöstä tulee antaa selvitys seuraavan vuoden 
avustusta haettaessa. Mikäli uutta avustusta ei haeta, selvitys tulee antaa 
viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. 
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KOHDEAVUSTUKSET 

 

Kohdeavustukset ovat järjestön järjestämiä kuntalaisia palvelevia toimintoja. 
 
Kohdeavustusta myönnetään kyseisenä vuonna toteutettavan kertaluonteisen tapahtuman 
tai toiminnan järjestämiseen, kuten esim. liikuntatapahtumat, yleisötapahtumat, 
retkitoiminta, turnaukset, kerhotoiminta, koulutukset, leirit, tilojen ja alueiden kunnossapito, 
kuljetuskustannukset ja harrastustoimintaa palvelevan kaluston hankkimiskustannukset.  

 

Avustukset on perusteltava tarkoin hakemuksessa ja kohteen kustannuksista ja tuloista on 
annettava laskelma. Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustuksen 
tarpeeseen ja toiminnan paikalliseen merkitykseen. Hakijan muualta saama tuki otetaan 
huomioon avustusta myönnettäessä.  

 

Tulot otetaan huomioon tuloina, menot menoina ja erotuksesta / nettosummasta 
määräytyy myönnettävän avustuksen määrä, kuitenkin siten, että maksettavan avustuksen 
määrä on suuruudeltaan enintään 1 000 euroa ja maksimissaan 70 % nettokustannuksista. 
Hakemukseen on liitettävä myös kuitit.  

 

Hakeminen 

Kohdeavustuksia voidaan hakea pitkin vuotta. Vapaa-aikalautakunta tekee 
päätökset kokouksissaan, joita järjestetään noin 4 kertaa vuodessa. 
 

STIPENDIT 
 
Vapaa-aikalautakunta jakaa stipendejä liikuntatoiminnassa ja kulttuuritoiminnassa vuoden 
aikana ansioituneille henkilöille tai menestyneille joukkueille. Palkitsemisessa huomioidaan 
erityisesti nuoret. Stipendit myönnetään loppuvuodesta. 
 
Myönnettävät stipendit: 
 
 Kulttuuristipendi: 200 € (voidaan jakaa myös 2 x 100 €) 
 Urheilustipendit: yhteensä 500 € (voidaan jakaa esim. 5 x 100 €) 
 
Erityisistä valtakunnallisista tai kansainvälisistä saavutuksista palkitsemisesta päättää 
kunnanhallitus. 
 


