YHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET / LIIKUNTA
AVUSTUSMUODOT
ovat perusavustus ja koulutusavustus. Perusavustuksen osuus on 80 % kokonaisavustussummasta ja
koulutusavustuksen osuus on yhteensä 20 % kokonaisavustussummasta.

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN
Perusavustus
Avustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille kansalaisjärjestöille, joiden kotipaikka on Muonio ja joka on
ennen avustuksen myöntämistä toiminut rekisteröitynä yhdistyksenä vähintään yhden tilikauden ajan.
Avustuskelpoiseksi järjestöksi voidaan hyväksyä sellainen yhdistys, jonka tarkoituksena on liikunnan
edistäminen ja joka toimii liikuntalain (390/2015) 2 §:ssä säädetyn tavoitteen mukaisesti. Myönnettäessä
noudatetaan liikuntalain (390/2015) 10 § valtakunnallisten liikuntajärjestöjen toiminnan avustamisesta:
hakijoiden keskinäisessä vertailussa huomioidaan toiminnan laatu ja laajuus sekä yhteiskunnallinen
vaikuttavuus sekä se, miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Ensisijaisesti huomioidaan
toiminnan kohdistuminen lasten ja nuorten (alle 18 v) liikuntaan, sitten aikuisten terveysliikuntaan, ja
kolmanneksi kilpa- ja huippu-urheiluun.
Avustuksia myönnettäessä seurataan edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutumista sekä kuluvan
vuoden suunnitelmaa. Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus ja toimintasuunnitelma. Avustuksia ei myönnetä yksityisoikeudellisille tai voittoa
tavoitteleville yhtiöille tai toiminimille.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavaa: taloudellinen tila eli avustuksen tarve, toiminnan
tarkoitus, määrä, laatu ja laajuus, toiminnan vaikuttavuus kuntalaisten liikunnassa, toiminnan
yhteiskunnallinen merkitys, hakijoiden omatoimisuus, muualta saadut avustukset (taustayhteisöt) ja
menestys.

Koulutusavustus
voidaan edellä mainittujen ehtojen lisäksi myöntää yhdistykselle, joka järjestää liikuntaa muoniolaisille
(esim. kyläyhdistys).

KOULUTUSAVUSTUS voidaan myöntää
 yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden liikuntaan liittyvän koulutuksen
kuluihin
 kouluttajan paikkakunnalle hankkimisesta aiheutuneisiin kuluihin
 avustusta ei myönnetä ammattiin tähtäävään tutkinnon, eikä ajokortin, ensiapukurssin,
järjestysmieskurssin, hygieniapassin tai muun vastaavan suorittamisesta aiheutuviin kuluihin.
 korvataan kurssimaksut (75 %) ja matkakulut (50%, edullisimman matkustustavan mukaan),
kuitenkin kohtuullisesti, harkinnan mukaan.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Perusavustus
 Avustusta haetaan vuosittain 2.5. klo 16 mennessä hakulomakkeella. Päivän osuessa
viikonlopulle, tulee hakemus palauttaa seuraavana arkipäivänä.
 Vain kaikilta osin täytetyt, määräaikaan mennessä jätetyt anomukset käsitellään.
Koulutusavustus
 Avustuksia voi hakea pitkin kalenterivuotta, kuitenkin mieluiten viimeistään 30.11..
 Avustusta tulee anoa etukäteen, ennen koulutusta, siihen tarkoitetulla lomakkeella.
 Avustussumma on käytettävä (pääsääntöisesti) avustuksen myöntämisvuonna ja se maksetaan
toteutuneita kuluja vastaan (tositteet / kuitit toimitettava).

MUITA EHTOJA
 Yhdistyksen saama avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
 Avustusta saanut yhdistys on pyydettäessä velvollinen antamaan selvityksen myönnettyjen
varojen käytöstä.




Anomuksen allekirjoittaja vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jos annetut tiedot eivät ole
totuudenmukaisia, se voi johtaa avustuksen menettämiseen.
Näiden avustusperiaatteiden lisäksi kunta voi myöntää avustusta haluamalleen taholle
itsehallintonsa puitteissa.

