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1 JOHDANTO

Pornaisten vapaa-aikapalvelut myöntää vuosittain talousarviossa määriteltävän
määrärahan puitteissa avustuksia ja stipendejä sellaiseen toimintaan, joka tukee
Pornaisten kunnan vapaa-aikapalveluiden työtä liikunta- ja nuorisolain edellyttämällä
tavalla sivistyslautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti.
Liikuntalain (390/2015) mukaan on kuntien vastuu luoda yleiset edellytykset liikunnalle
paikallistasolla. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden liikunnalle
järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri
kohderyhmät huomioon ottaen, tukea kansalaistoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää
liikuntapaikkoja. Nuorisolain (1285/2016) mukaan kuntien tulee luoda edellytyksiä
nuorisotyölle ja – toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä
tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.
Yleisavustuksilla tuetaan yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta, paikallisten seurojen ja
järjestöjen toimintaa. Lisäksi vapaa-aikapalvelut myöntävät harrasteavustusta seuroille ja
yhdistyksille vähävaraisten pornaislaisten lasten ja nuorten harrastustoimintaan.
Pornaisten kunta palkitsee menestyneitä yksilöurheilijoita, joukkueita ja ansioituneita
seuratoimijoita vuosittain erillisillä harjoitusstipendeillä ja muilla huomionosoituksilla.
Nuorisoavustus on nuorisovaltuuston jakama avustus nuorten järjestämään toimintaan ja
tapahtumiin.
Ennen avustusten tai stipendien hakemista, hakijoiden tulee huolellisesti tutustua tässä
asiakirjassa oleviin hakuohjeisiin ja jakoperusteisiin. Vain asianmukaisesti ajallaan
toimitetut hakemukset huomioidaan. Myöhästyneitä tai puutteellisilla tiedoilla täytettyjä
hakemuksia ei käsitellä. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan ulkopuolella muuten kuin
erikseen pyydettäessä.
Jakoperusteita voidaan muuttaa tai päivittää tarvittaessa kunnan strategisten
painopistealueiden, vuosittaisen avustusmäärärahan, sivistyslautakunnan painotusten ja
haettavien avustussummien mukaisesti.

2 YLEISAVUSTUS LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖTÄ TEKEVILLE
SEUROILLE JA YHDISTYKSILLE

Hakukelpoisuus
Liikunta- ja nuorisotyötä tekevien seurojen ja yhdistysten yleisavustusta voivat hakea
rekisteröidyt yhdistykset, joiden kotipaikka on Pornainen. Lisäksi toiminnan tulee kohdistua
eri-ikäisten pornaislaisten liikuntaan ja liikunnan edistämiseen tai nuorisotyöhön liikunta- ja
nuorisolain määrittelemällä tavalla.
Avustusta hakevan seuran tai yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään yhden
toimintakauden ennen avustuksen hakemista. Avustuksen hakijan on noudatettava
kirjanpitolakia ja -asetusta sekä muita yhdistystoimintaa ohjaavia lakeja.
Hakijoiden on otettava toiminnassaan huomioon urheilun eettiset periaatteet, tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön
kunnioittaminen ja kestävä kehitys.
Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustusta saavan varainkäyttö sekä siihen
liittyvät asiakirjat ja tositteet avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli
avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, myönnetty ja maksettu avustus voidaan periä
takaisin osin tai kokonaisuudessaan.
Hakeminen
Toiminta-avustusten hakuaika on 15.3-15.4 välisenä aikana.
Hakulomake löytyy kunnan internetsivuilta.
Hakemus tulee toimittaa liitteineen allekirjoitettuna kirjallisesti määräpäivään (postileima)
mennessä osoitteeseen:
Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Toiminta-avustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Avustushakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot:











Yhdistyksen nimi ja voimassa oleva yhdistysrekisteriote- ja Y-tunnus
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Yhdistyksen virallinen sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero
(yksityishenkilön yhteystiedot eivät kelpaa)
Yhdistyksen kotisivujen osoite
Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat
Yhdistyksen pankkitilin numero
Yhdistyksen toimihenkilöt, hallituksen ja johtokunnan jäsenet
Yhdistyksen jäsenyys muihin järjestöihin
Jäsenmäärä
Toimintaan osallistuneet hakua edeltävän vuoden loppuun mennessä
o kokonaismäärä kalenterivuoden loppuun mennessä
o alle 29-vuotiaiden määrä lasten ja nuorten määrä
o yli 29-vuotiaiden määrä
o erityisryhmien toimintaan osallistuneiden määrä





Muut haetut avustukset
Mihin toiminta-avustusta haetaan
Selvitys edellisen kauden toiminta-avustusten käytöstä

Yleisavustuksen myöntämisvuosi ja käyttövuosi ovat samat. Hakemuksessa tulee kertoa
vapaamuotoisesti mihin toimintaan seura tai yhdistys hakee toiminta-avustusta. Lisäksi
seuran ja yhdistyksen tulee tehdä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustusten käytöstä.
Hakemuksen liitteet:



Yhteisön tai yhdistyksen hallituksen allekirjoituksin hyväksymä talousarvio ja
toimintasuunnitelma
Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan- ja tilintarkastajan lausunto

Toiminta-avustukset tulee kohdentaa sille varatulle tilille. Yksittäisiä kuitteja ja tositteita ei
tarvitse liittää hakemuksen mukaan. Kuitit ja tositteet tulee säilyttää mahdollista
lisäselvitystä varten 6 vuotta.
Yleisavustus saa kattaa enintään 80 % hakijan talousarvion kokonaiskuluista.

Yleisavustuksen myöntämisperusteet:
Liikunta- ja nuorisotyötä tekevien seurojen ja yhdistysten yleisavustus kohdistuu toiminnan
vaikuttavuuteen ja toiminnan aiheuttamiin kuluihin alla olevan mukaisesti:



toiminnan vaikuttavuus (70 %)
toiminnan aiheuttamat kulut (30 %)

Vaikuttavuuden arvioinnissa painotetaan alle 29-vuotiaiden lasten ja nuorten osuutta
toimintaan osallistuneista 80%. Lapset ja nuoret määritellään toiminta-avustuksissa
nuorisolain mukaisesti alle 29-vuotiaiksi. Vaikuttavuuden arviossa yli 29-vuotiaiden
aikuisten ja ikääntyneiden osuus on 20 %.
Mikäli toiminta on suunnattu erityisryhmille, tukea myönnetään lasten ja nuorten
avustuksen mukaisesti. Erityisryhmiin kuuluvat henkilöt, joiden osallistuminen yleisesti
tarjolla olevaan harrastustoimintaan on vaikeaa vamman, sairauden tai muun
toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi ja joiden ohjaamisessa tarvitaan soveltamista ja
erityisosaamista.
Avustusta myönnetään:





liikunnan tai muun harrastustoiminnan järjestämiseen
muuhun liikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa edistävään toimintaan
muun matalan kynnyksen harrastustoiminnan edistämiseen ja tukemiseen
lasten ja nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, kasvuun ja itsenäisyyden
tukemiseen.

Näiden jakoperusteiden mukaisia toimintoja tulee ilmetä toimintakertomuksessa ja
toimintasuunnitelmassa.
Avustuksia ei myönnetä












Kiinteistöjen, liikuntapaikkojen tai toimitilojen kunnossapitoon
Voittoa tavoitteleville yhteisöille (esim. osakeyhtiöille)
Yksityishenkilöille
Uuden yhdistyksen perustamiskuluihin
Liiketaloudellista voittoa tavoitteleviin tapahtumiin tai hankkeisiin
Investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan
Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
Edelleen jaettavaksi kolmannelle osapuolelle (esim. stipendein tai apurahoin)
Opinto- ja virkistysmatkoihin, majoituskuluihin
Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin (edustuskulut)
Kunnan tuottamiin omiin palveluihin




Avustusta ei voi käyttää hallintokuluihin tai vakuutuksiin
Avustusta ei myönnetä edeltävien vuosien toimintoihin

Yhdistysten ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusmäärärahojen
hakemisessa, käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustuksien käytön valvonnassa ja
tiliselvitysten käsittelyssä noudatetaan tässä asiakirjassa mainittuja yleisohjeita ellei toisin
ole säädetty tai määrätty.

3 NUORISOAVUSTUS

Nuorisoavustus on nuorisovaltuuston jakama avustus nuorten järjestämään toimintaan ja
tapahtumiin. Sivistyslautakunta on valtuuttanut nuorisovaltuuston jakamaan 1000 EUR
vuodessa nuorten itsensä toteuttamiin tapahtumiin, retkiin tai muuhun uuteen toimintaan
kuten uusien toimintaryhmien perustamiseen.

Hakukelpoisuus
Tukeen ovat oikeutettuja alle 29-vuotiaista pornaislaisista koostuvat ryhmät. Ryhmien ei
tarvitse edustaa rekisteröityä yhdistystä.
Toiminnalle tulee nimetä kaksi täysikäistä vastuuhenkilöä.

Hakeminen
Nuorisoavustusta voi hakea 1.2–15.5. tai 1.9-30.11 välisenä aikana.
Hakulomake löytyy kunnan internet sivuilta. Hakemukset käsitellään kahden kuukauden
sisällä hakemuksen saapumista pois lukien lomakaudet.
Hakemuksen voi toimittaa osoitteeseen:
Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Nuorisoavustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen
Avustuksen voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen: vapaa-aika(at)pornainen.fi
Avustusta haettaessa tulee avustuksen tarve aina perustella. Jos avustusta käytetään
toimintaan, jonka aikana kerätään varoja (esim. lippu- tai osallistumismaksuina), tulee
hakijan esittää se jo hakemuslomakkeella

Avustuksen myöntämisperusteet
Avustusta voi hakea esimerkiksi harrasteryhmän perustamiseen, opintomatkaan,
tapahtuman järjestämiseen tai muuhun lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.
Avustusta myönnetään yhdelle projektille haetun summan ja jäljellä olevien määrärahojen
perusteella harkinnanvaraisesti. Arvioinnissa painotetaan toiminnan vaikuttavuutta
pornaislaisten lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.
Avustuksen myöntämisessä arvioidaan seuraavia asioita:






toiminnan eettisiä periaatteita
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
yhteisöllisyyttä ja monikulttuurisuutta
terveitä elämäntapoja
ympäristön kunnioittamista ja kestävää kehitystä

Avusta myönnetään





nuorten suunnittelemaan toimintaan, jossa lasten ja nuorten rooli on aktiivinen
hyödyttää pornaislaisia alle 29-vuotiaita lapsia ja nuoria
konkreettista ja toteutettavaa
saman vuoden tapahtumiin ja toimintoihin

Eduksi katsotaan






nuorten tekemät järjestelytyöt toiminnoissa (esim. bussin tai artistin tilaus)
toiminnot toteutetaan yhdessä muiden kanssa (esim. järjestö, koulu, kunta tai yritys)
toiminnosta on mahdollista tulla pysyvää tai se on suunniteltu pysyväksi
toiminta on tavoitteellista
toiminta sopii siirrettäväksi muille

Avusta ei myönnetä






normaaliin jo vakiintuneeseen toimintaan
jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää ennen
toteutusta)
palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin (paitsi esim. esiintyjille, ulkopuolisille
ryhmien vetäjille yms.)
henkilökohtaisiin harrastus- tai koulutuskustannuksiin
alkoholi- ja tupakkatuotteisiin

Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon rahoitus on myönnetty.

Avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun
vastuuhenkilöksi nimetty täysi-ikäinen hakija on allekirjoittanut päätöksen. Toinen erä
maksetaan kun ennalta sovitut toiminnot on toteutettu, raportti ja tositteet palautettu.
Toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä raportoidaan nuorisovaltuustolle.
Tositteet tulee toimittaa raportin yhteydessä.
Nuorisovaltuusto raportoi myönnetyistä tuista ja toteutuneista tapahtumista
sivistyslautakunnalle.
Mikäli avustettava toiminta ei toteudu tai toiminnan järjestäjät eivät raportoi
nuorisovaltuustolle avustuksen käytöstä ja toiminnan toteutumisesta, voidaan avustus
periä takaisin.

4 LASTEN JA NUORTEN HARRASTEAVUSTUS
Harrasteavustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tasa-arvioisia
mahdollisuuksia säännölliseen harrastamiseen. Pornaisten kunta pitää tärkeänä, että
jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus kehittää itseään mielekkään harrastuksen
parissa. Harrastukset voivat ehkäistä syrjäytymistä ja olla keino auttaa syrjäytyneitä
nuoria. Harrastuksissa yhdistyvät sosiaalisten suhteiden vaaliminen, itsensä kehittäminen,
omien unelmien ja vahvuuksien löytäminen.
Pornaisten kunta myöntää tukea kumppanuusseuroille ja yhdistyksille edelleen jaettavaksi
29 – vuotiaille pornaislaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa
harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi.

Hakukelpoisuus
Harrasteavustusta voivat hakea rekisteröityneet seurat ja yhdistykset, jotka ovat tehneet
kumppanuussopimuksen Pornaisten kunnan kanssa. Seuran ja yhdistyksen tulee olla
toiminut vähintään yhden toimintakauden ennen kumppanuussopimuksen tekoa.
Harrastuksen järjestäjän tulee aktiivisesti jakaa tietoa avustusmahdollisuudesta sekä
olemassa oleville harrastajilleen että mahdollisille uusille harrastajille. Tiedot
harrasteavustuksesta ja saadusta summasta tulee löytyä seuran tai yhdistyksen
internetsivuilta.
Harrastuksen järjestäjä sitoutuu käyttämään avustushaussa ja siihen liittyvässä
viestinnässä Pornaisten kunnan logoa.
Seura ja yhdistys voi käyttää perheen tulo- ja varallisuusrajojen arvioinnissa Pornaisten
kunnan internetsivuilta löytyvää harrastusavustuslaskuria. Jos pienituloisuusraja ei täyty,
hakijalla on mahdollisuus perustella tuen tarvetta huoltajan työttömyyteen,
työkyvyttömyyteen, yksinhuoltajuuteen tai muihin taloudellisiin haasteisiin vedoten.
Hakeminen
Kumppanuussopimuksen allekirjoituksen jälkeen, seurat ja yhdistykset voivat jakaa
harrasteavustusta yhteistyösopimuksessa määritellyin kriteerein.
Harrasteavustusta haetaan seuralta tai yhdistykseltä Pornaisten kunnan internetsivuilta
löytyvällä hakulomakkeella tai vastaavin tiedoin täytetyllä vapaamuotoisella hakemuksella.
Harrastuksen järjestäjällä on oikeus tarkistaa tarvittaessa hakijan hakemuksessa ilmoitetut
tulotiedot.
Harrastuksen järjestäjä vastaa hakuprosessista ja siihen liittyvistä tietosuoja-asioita
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Seurat ja yhdistykset voivat hakea harrasteavustuksen maksatusta Pornaisten kunnalta
kaksi kertaa vuodessa, kerran keväällä ja kerran syyskaudella. Maksuosoituksen tulee olla
perillä kunnassa keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syyskaudella marraskuun
loppuun mennessä.
Maksuosoituslomakkeen voi lähettää sähköisesti osoitteeseen vapaaaikapalvelut@pornainen.fi
tai postitse osoitteella
Pornaisten vapaa-aikapalvelut
Harrasteavustus
Kirkkotie 176
07170 Pornainen

Kunnalle lähetettävän maksuosoituksen liitteet:



Todistus harrastustoiminnasta (kuitti tai muu tosite tms.)
HUOM! Liitteeseen ei kirjata henkilötietoja!
.

Avustusta myönnetään





Tukea myönnetään vain yhden harrastuksen perustoimintaan kohdistuviin
kustannuksiin / lapsi tai nuori / vuosi. Perustoiminnalla tarkoitetaan säännöllistä
viikoittaista harrastamista ohjatussa seuran tai yhdistyksen järjestämässä
harrastustoiminnassa.
Harrastusavusta voidaan myöntää lukukausi-, kuukausi- ja kausimaksuihin
todellisten kulujen perusteella
Harrasteavustusta myönnetään harkinnanvaraisesti maksimissaan 200 EUR /
harrastaja säännölliseen, viikoittaiseen harrastamiseen seuran tai yhdistyksen

Avustusta ei myönnetä



kilpailuihin, kilpailumatkoihin tai leireihin
alkoholi- tai elintarvikekustannuksiin pois lukien esimerkiksi kokkikerhot, joissa
toiminnan kannalta elintarvikkeet keskeisessä roolissa

5 URHEILUSTIPENDIT
Pornaisten kunta palkitsee menestyneitä yksilöurheilijoita, joukkueita ja seuratoimijoita
erillisillä kannustestipendeillä ja muilla huomionosoituksilla. Esityksen palkitsemisesta voi
tehdä kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Hakukelpoisuus
Urheilijat ja joukkueet
Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että urheilija tai joukkue on kirjoilla Pornaisten
kunnassa. Stipendin saamisen ehtona on lisäksi, että urheilija tai joukkue noudattavat
urheilujärjestöjen eettisiä pelisääntöjä ja voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta
ADT ry:n säännöstöä.
Seuratoimijat
Lisäksi sivistyslautakunta jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon yhdelle tai useammalle
pornaislaista liikuntaa ja liikuntakulttuuria merkittävästi edistäneelle aktiiviselle
seuratoimijalle.
Palkittavia seuratoimijoita voi ehdottaa vapaa-aikatoimelle vapaamuotoisella kirjallisella
ehdotuksella alla olevien hakuohjeiden mukaisesti.

Hakeminen
Stipendejä haetaan kunnan internetsivuilta löytyvällä lomakkeella tai vapaamuotoisella
hakemuksella, jossa kuitenkin on vähintään lomakkeessa vaaditut tiedot.
Epäselvät ja puutteellisin tiedoin varustetut hakemukset voidaan jättää huomioimatta.
Hakuaika päättyy 31.1. tai sitä seuraavana arkipäivänä kello 23:59.
Stipendit ja huomionosoitukset luovutetaan erikseen järjestettävässä tilaisuudessa, jonka
kutsuu koolle vapaa-aikapalveluiden päällikkö. Päätöksen palkitsemisesta tekee
sivistyslautakunta viranhaltijan esityksestä. Yleisen sarjan maailmanmestaruudesta tai
olympiavoitosta jaettavasta palkinnosta päättää kunnanvaltuusto.

Palkitsemissäännöt












Stipendi voidaan myöntää palkkiona saavutetusta menestyksestä tai
kannustestipendinä lahjakkaalle ja hyvää urheiluhenkeä ja esimerkkiä osoittaneelle
aktiiviselle urheilijalle.
Aktiivinen seuratoimintaan osallistuminen (valmentaja, tuomari, toimitsija,
urheilutoimittaja…) sekä muu liikunnan ja liikuntakulttuurin edistäminen luetaan
hyväksi stipendeistä päätettäessä.
Menestyvälle joukkueelle voidaan myöntää harkinnanvarainen joukkuestipendi.
Kannustestipendin yläikäraja on 27 vuotta. Sivistyslautakunta voi palkita myös 28
vuotta täyttäneitä poikkeuksellisen suurista saavutuksista. Yläikäraja ei koske
yleisen sarjan maailmanmestareita eikä olympiavoittajia.
28 vuotta täyttäneet palkitaan stipendin sijaan pääasiallisesti muulla
huomionosoituksella.
Palkittavan urheilulajin on oltava mukana Olympiakomitean jäsenjärjestön
säännöllisessä kansallisessa kilpailutoiminnassa ja järjestöllä on oltava voimassa
oleva antidopingsopimus.
Harkintansa mukaan sivistyslautakunta voi jakaa myös muita huomionosoituksia.

Menestyksen perusteella jaettavat stipendit. Stipendin suuruus on ohjeellinen.

Kategoria

Menestys

Stipendin suuruus

1

Maailmanmestaruus

Harkinnanvarainen

Olympiavoitto
2

MM –mitali 2-3

100-500 EUR

3

EM –mitali 1-3

100-500 EUR

4

PM –mitali 1-3

50-300 EUR

5

SM –mitali 1-3

50-300 EUR

6

Muu peruste

Harkinnanvarainen

7

Joukkuelajin

50-300 EUR

Maajoukkue-edustus
8

Menestyvä joukkue

Harkinnanvarainen

Arvioinnissa otetaan huomioon lajien kansallisen ja kansainvälisen kilpailutoiminnan
vaativuus ja kilpailuihin osallistuvien määrä. Urheilija/joukkue on oikeutettu vain yhteen
stipendiin toimintavuoden aikana. Nämä säännöt koskevat myös vammaisurheilijoita.

