
Vapaa-ajantoimen avustukset 
 1 
 
 
 
 

16.11.2021 

Kauppatie 1, PL 25, 58700 Sulkava | Puh. 015-527 5200 | kirjaamo@sulkava.fi  

  

SULKAVAN KUNTA 
AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 
 
LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA NUORISOTOIMENAVUSTUKSET 
 
Sulkavan kunta myöntää toiminta-avustuksia vuosittain liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa 
tekevien yhdistysten toiminnan tukemiseen. 
 
Avustettavien yhdistysten on järjestävä toimintaansa Sulkavalla tai toiminnan on muuten 
kohdistuttava merkittävästi sulkavalaisiin. Toiminnan on edistettävä sulkavalaisten hyvinvointia ja 
terveyttä. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kuntalaisten aktivoiminen ovat tärkeitä avustettavan 
toiminnan tavoitteita.   
 
Avustuksia myönnetään: 
-Ohjatun, säännöllisen toiminnan järjestämiseen 
-Kertaluonteisten tapahtumienjärjestämiseen (esim. leirit) 
-Erilaisiin kilpailuihin, otteluihin ja tapahtumiin osallistumiseen 
-Tilavuokriin 
-Ohjaajakuluihin 
-Yhdistyksen toimintaan osallistuvien henkilöiden kouluttamiseen (koulutuksissa yhteistyö muiden 
yhdistysten kanssa suotavaa) 
-Toiminnan kannalta oleellisten hankintojen tekemiseen 
 
Avustusta ei myönnetä yhdistyksen hallinto- ja tiedotuskuluihin, jäsenmaksuihin, 
kokouspalkkioihin, velkojen maksuun eikä kiinteistöjen tai maa-alueiden kunnossapitoon tai 
esimerkiksi lämmitykseen liittyviin kuluihin. Myöskään yksittäisen urheilijan välinehankintoja ei 
tueta avustuksilla. 
 
Avustusta myönnettäessä painotetaan toiminnan säännöllisyyttä, vaikuttavuutta ja laatua sekä 
toimintaan osallistuvien määrää. Painopiste liikunta-avustuksissa on koko kuntalaisille suunnatussa 
toiminnassa. Osallistujien määrää arvioitaessa huomioidaan seuran jäsenten määrä, josta 
eriytetään eri-ikäiset aktiiviset harrastajat ns. kannatusjäsenistä. Aktiivinen tiedottaminen 
toiminnasta ja uusien harrastajien mukaan kannustaminen on tärkeä osa avustusta saavan 
yhdistyksen toimintaa. 
 
Avustus jakaantuu kahteen osaan: toiminta-avustukseen, joka on tarkoitettu edellämainittuun 
yleiseen toimintaan ja lisäavustukseen. Lisäavustusta voidaan myöntää kunnan kanssa aktiivisesti 
yhteistyötä tekevälle yhdistykselle. Yhteistyö voi tarkoittaa tapahtumien järjestämistä tai muuta 
yhteistyötä, joka on määritelty hakemuksessa. Toiminta-avustus ei voi ylittää 50 prosenttia 
yhdistyksen toimintavuoden tilinpäätöksessä ilmenevistä kokonaismenoista.  



Vapaa-ajantoimen avustukset 
 2 
 
 
 
 

16.11.2021 

Kauppatie 1, PL 25, 58700 Sulkava | Puh. 015-527 5200 | kirjaamo@sulkava.fi  

 
Avustukset on haussa keväällä. Vuonna 2021 hakuaika on syksyllä, jatkossa hakuaika on keväisin. 
Avustusten hausta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla (www.sulkava.fi) sekä Sulkava-lehdessä. 
Tämän lisäksi voidaan avustuksista tiedottaa myös sosiaalisessa mediassa sekä yhdistysten 
yhteyshenkilöille laitettavien sähköpostiviestien välityksellä. 
 
Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta www.sulkava.fi. 
Tarvittaessa paperisen hakemuslomakkeen voi noutaa kunnantalon neuvonnasta. Hakemuksessa 
tulee olla kaikki lomakkeessa mainitut tiedot ja liitteet. Hakemuksessa voi olla myös muita 
lisäselvityksiä. 
Ensimmäistä kertaa avustusta hakevat tahot liittävät hakemukseensa yhdistyksen voimassa olevat 
säännöt. Myös sääntöjen muuttuessa tulee toimittaa uudet voimaan astuneet säännöt. 
 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Lautakunta tai viranhaltija voi pyytää lisäselvityksiä 
puutteellisten hakemusten täydentämiseksi antamaansa määräaikaan mennessä. 
 
Avustusta voidaan käyttää vain haettuun ja myönnettyyn tarkoitukseen. Myönnetyn avustuksen 
käytöstä on pyydettäessä toimitettava selvitys, joka on yhdistyksen vastuuhenkilöiden 
allekirjoittama tai käsitelty yhdistyksen vuosikokouksessa. 
 
Lautakunnalla on oikeus periä muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen käytetty avustus takaisin. 
Lautakunnan päätöksessä on virallinen kahden viikon valitusaika, päätöksen tiedoksi saannin 
jälkeen. Mikäli kevään haussa ei pystytä jakamaan koko talousarvion mukaista avustussummaa, 
säästyneen summan jakoa voidaan harkita tapauskohtaisesti. 
 

 

 

 

 

 


