
 Merijärven vapaa-aikalautakunta VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

       
1. Vapaa-aikalautakunnalta haettavat avustukset

Vapaa-aikalautakunnalta voi hakea yleis- ja kohdeavustusta kulttuuria luovaan tai ylläpitävään 
toimintaa, sekä hyödylliseen liikunta- ja nuorisotoimintaan, sekä urheilija-apurahaa.

2. Vapaa-aikalautakunnan avustuksia ei myönnetä
-sellaiseen toimintaan mihin on jo myönnetty jotain muuta Merijärven kunnan avustusta
-toimintaan, joka on hyvien tapojen vastaista ja loukkaavaa
-yhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
-koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan

3. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen järjestöavustusten avustussääntö
-Vuosiavustuksilla tarkoitetaan avustuksia jotka vapaa-aikalautakunta vuoden aikana myöntää 
paikallisten kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen toiminnan tukemiseen. Kunta päättää 
vuosittain järjestöjen avustusten suuruudesta talousarvioon varatun määrärahan puitteissa. 
Avustusta myönnetään sääntömääräisen toiminnan tueksi, ei kuluttamisen. Avustusta 
myönnettäessä otetaan huomioon:
-hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu
-hakijan toiminnan kohdistuminen monipuolisesti erilaisille ihmisille ja ikäryhmille
-hakijan taloudellinen asema ja avustuksen saamisen tarve
- hakijan omatoimisuus; hakijan oman varainhankinnan tulee kattaa vähintään 30% avustettavan 
toiminnan kustannuksista
-muut saatavissa olevat/saadut avustukset ja ohjaajien muualta saatava palkkaus
-avustuksen suunniteltu käyttötapa
-yhteistyö kunnan vapaa-aikatoimen kanssa

HUOM. HAKIJAN VALTIOLTA, TOISELTA KUNNALTA TAI SEURAKUNNALTA SAAMAT AVUSTUKSET JA 
NIIDEN KÄYTTÖ SEKÄ HAKIJALLE MUUALTA SAATAVISSA OLEVA TUKI VOIVAT PIENENTÄÄ 
MYÖNNETTÄVÄÄ AVUSTUSTA!

3.1 Yleisavustus 
Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröityneille paikallisille liikunta-, nuoriso- ja 
kulttuurijärjestöille ja -yhdistyksille, joiden toiminta on vakiintunutta ja säännöllistä. 
Yleisavustusta myönnetään kerran vuodessa keväällä. Yleisavustusta saanut järjestö on 
velvollinen toimittamaan vapaa-aikalautakunnalle toiminta- ja tilikertomuksen 
myöntämisvuotta seuraavan vuoden 15.4. mennessä. Mikäli yhdistys ei anna hyväksyttävää 
tilitystä saamansa avustuksen käytöstä myönnetty avustus peritään takaisin.

3.2 Kohdeavustus 
Kohdeavustusta voidaan myöntää paikallisille liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestölle, vapaille 
ryhmille, tai yksityisille hakijoille kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.
Avustusta voidaan myöntää yksittäisen tapahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, leireihin, 
kalustoon, kansainväliseen toimintaan, liikuntatapahtumien järjestämiseen, tilavuokriin sekä 
muuhun hyödylliseen toimintaan. Menoiksi ei hyväksytä ruokatarvikkeita, tarjoilua, tai muuta 
kestitsemistä eikä yksityisten henkilöiden laitehankintoja. Avustukset maksetaan jälkikäteen 
kuitteja vastaan.
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3.3 Urheilija-apuraha

Urheilijat voivat hakea urheilija-apurahaa vuosittain vapaa-aikatoimen kohdeavustusten jaon 
yhteydessä. Urheilija-apurahojen haettavaksi julistamisesta ilmoitetaan kuntatiedotteessa. 
Urheilija-apurahaa hakeva urheilija ei voi samanaikaisesti hakea vapaa-aikalautakunnan 
kohdeavustusta. Urheilija- apurahaa voivat hakea joko urheilija itse tai urheiluseura. Vapaa-
aikalautakunta voi niin halutessaan myöntää urheilija -apurahan myös ilman hakemusta.

4. Kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisoavustusten haettavaksi julistaminen
Avustusten haettavaksi julistamisesta ilmoitetaan Merijärven kuntatiedotteessa sekä Merijärven 
kunnan www-sivuilla.

4.1 Yleisavustus 
Yleisavustukset julistetaan haettavaksi keväisin 15.4. mennessä

4.2  Kohdeavustus 
Kohdeavustukset julistetaan haettavaksi kaksi kertaa vuodessa 15.4 ja 31.10 mennessä. Mikäli 
tämä päivä osuu viikonlopulle, on palautusaika ensimmäinen arkipäivä sen jälkeen. Tästä 
päivämäärästä ilmoitetaan erikseen.

4.3 Urheilija-apuraha
Urheilija-apuraha julistetaan haettavaksi kevään kohdeavustusten haun yhteydessä 15.4. 
mennessä.

5. Avustusten hakeminen

5.1 Yleisavustus
Yhdistysten yleisavustus haetaan lomakkeella nro 1. Avustusta myönnetään ainoastaan           
hakemuksesta joka on jätetty täydellisenä määräajassa lautakunnan käsittelyyn. 
Hakemukseen mukaan on lisättävä seuraavat liitteet:
-viimeksi hyväksytty toimintakertomus
-tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
-talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
-uudet hakijat; yhdistyksen voimassa olevat säännöt
-aikaisemmin avustusta saaneiden on ilmoitettava mahdollisista muutoksista nimenkirjoittajien 
ja sääntöjen suhteen

5.2 Kohdeavustus
       Kohdeavustusta haetaan lomakkeella nro 2.
      -kohdeavustuksia haettaessa maksetut kuitit liitetään hakemuksen yhteyteen

5.3 Urheilija-apuraha
        Urheilija-apuraha haetaan lomakkeella nro 3.
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6. Avustusten myöntäminen ja maksaminen 

6.1 Yleis- ja kohdeavustusten myöntämisperuste 
Avustusten myöntäminen tapahtuu hakijoiden määräaikaan mennessä jättämien hakemusten ja
liitteiden perusteella. Vapaa-aikalautakunta ottaa avustuspäätöksiä tehdessään huomioon 
avustussäännöissä (kappale 3) luetellut avustuksen saamiseen ja myönnettävän avustuksen 
määrään vaikuttavat seikat. 

6.2 Urheilija-apurahan myöntämisperuste

1. Apurahaa hakevan urheilijan on oltava Merijärvinen 
2. Suoritus on tehty urheiluksi luokiteltavissa lajeissa. 
3. Kaikki sarjat, myös erityisryhmien ja senioreiden, huomioidaan apurahan jaossa.
4. Urheilijan tulee sijoittua henkilökohtaisissa kilpailuissa kuuden parhaan joukkoon ja 

joukkuelajeissa kolmen parhaan joukkoon virallisissa Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan- 
tai maailmanmestaruuskilpailuissa tai olympialaisissa. 

5. Apuraha myönnetään myös virallisissa kisoissa tehdyistä henkilökohtaisista ennätyksistä.
6. Apuraha myönnetään vain yhdestä, vuoden korkeimmasta suorituksesta.
7. Apuraha määräytyy sijoituksen perusteella seuraavasti:

7.1 Suomen mestaruus:

    I sija 200€, II sija 170€, III sija 140€, IV sija 100€, V sija 70€, VI sija 50€

7.2 Pohjoismaiden mestaruus:

         I sija 350€, II sija 300€, III sija 250€, IV sija 200€, V sija 170€, VI sija 140€

7.3 Euroopan mestaruus:

          I sija 500€, II sija 450€, III sija 400€, IV sija 350€, V sija 300€, VI sija 250€

7.4 Maailman mestaruus ja olympialaiset: 

          I sija 1000€, II sija 850€, III sija 700€, IV sija 500€, V sija 450€, VI sija 400€

7.5 oma ennätys:

         SM- kisoissa 100€, PM- kisoissa 200€, EM- kisoissa 300€, MM/O - kisoissa 500€

     Joukkue (2-12 jäsentä):
      SM I sija 50€/hlö, II sija 40€/hlö, III sija 30€/hlö
      PM I sija 100€/hlö, II sija 80€/hlö, III sija 60€/hlö
      EM I sija 200€/hlö, II sija 150€/hlö, III sija 100€/hlö

      MM/O I sija 300/hlö, II sija 250€/hlö, III sija 150€/hlö
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6.3 Maksamisperuste

Myönnettyjen yleisavustusten maksaminen tapahtuu välittömästi myöntämispäätöksen tultua 
lainvoimaiseksi. Lisäksi siihen tarvittavat liitteet tulee olla toimitettuna ennen avustuksen 
maksamista. Selvityksen jättämisen laiminlyönti johtaa myönnettyjen avustusten 
takaisinperintään.
Kohdeavustukset maksetaan toteutuneiden kulujen kuitteja vastaan. Kuitit on toimitettava 
vapaa-aikatoimistoon 15.12 mennessä kuluvaa vuotta
Urheilija-apuraha maksetaan välittömästi myöntämispäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
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