
 AVUSTUSHAKEMUS 

Karijoen kunta, vapaa-aikalautakunta  
Kristiinantie 3, 64350 Karijoki 

 

HAKIJA 

Yhdistyksen nimi 

Puheenjohtaja Sähköposti 

Puhelinnumero 

Sihteeri Sähköposti 

Puhelinnumero 

Pankkiyhteys (IBAN) 
 

Yhdistyksen päätoimintamuodot vuonna 2020 
 
 
 

Jäsenmäärä 31.12. alle 18-v jäsenten lukumäärä 

Jäsenmaksun suuruus                                                       euroa 

Jäsenmaksutulot                                                                euroa 
 

MENOT JA TULOT 

KOKONAISMENOT                                                                                                                                  euroa               

Koulutusmenot euroa 

Kilpailu-/harjoitus- ja harrastemenot euroa 

Palkkamenot euroa 

Tilavuokrat euroa 

KOKONAISTULOT  euroa 

 

HARRASTUSRYHMÄT 

Ryhmä osallistujamäärä Kokoontumis-
kerrat 

Ohjaajien nimet 

yli 18-v alle 18-v 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Ryhmiä yhteensä  Ohjaajia yhteensä  

 

OSALLISTUMINEN KOULUTUSTOIMINTAAN 

 

  



 AVUSTUSHAKEMUS 

Karijoen kunta, vapaa-aikalautakunta  
Kristiinantie 3, 64350 Karijoki 

 

LISÄTIETOJA 

 
 
 
 
 

 

HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄ VIIMEISIN 

Toimintakertomus 

Tilinpäätös  

Toimintasuunnitelma  

Talousarvio 

Jäsenluettelo  

 

AVUSTUSTA HAETAAN  

 

Paikka ja aika 

 

 

________________________________  ________________________________ 

allekirjoitus    allekirjoitus 

 

 

Hakemuksien palautus osoitteella: 

Karijoen kunta 

Vapaa-aikalautakunta 

Kristiinantie 3 

64350 Karijoki    

Perjantaihin 9.4.2022 klo 15:00 mennessä 

 

 

Hakemukseen liittyvät tiedustelut: 

Jenni Rankaviita, puh. 040 481 1575 

 

 

HUOM! MYÖHÄSTYNEITÄ TAI PUUTTELLISIA HAKEMUKSIA EI HUOMIOIDA  
  

euroa 



 AVUSTUSHAKEMUS 

Karijoen kunta, vapaa-aikalautakunta  
Kristiinantie 3, 64350 Karijoki 

 

 

NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

 

Voimassa olevien nuorisolain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta nuorisotoimintaa 

varten siten kuin Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92), 3§ 

säädetään. 

Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoella nuorisojärjestöille ja muille 

itsensä järjestämään toimintaan. 

 

PAIKALLISILLA NUORISOYHDISTYKSILLÄ TARKOITETAAN: 

 

1) Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 

2/3 on alle 29-vuotiaita. 

2) Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä 

vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. 

Rekisteröimättömiltä nuorisoyhdistyksiltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen 

hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen 

nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 

Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, 

jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä. Muun nuorten itsensä järjestämän 

nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien 

avustamista. 

Toiminnasta vastaavista henkilöistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita. 

Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät. 

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää nuorisotyöhön avustuksia yhdistyksille kerran vuodessa 

vuosiavustuksina ja muuhun nuorten itsensä järjestämään toimintaan vuosiavustusten jaon 

yhteydessä samoja perusteita soveltaen. 

Vuosiavustuksen saamiseksi nuorisoyhdistyksen tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös 

edelliseltä vuodelta ja sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan 

sekä jäsenluettelo edelliseltä vuodelta. 

Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota yhdistyksen toiminnan määrään, laatuun ja 

monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri- ja 

harrastustoimintaan sekä toimihenkilöiden palkkauksesta aiheutuviin kustannusten korvaamista. 

Lisäksi huomioidaan myös yhdistyksen kansainvälinen toiminta. 

Avustusten ensisijaisena arviontiperusteina käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. 

Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön nuorisotoiminnan kannalta 

tarkoituksenmukaisen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä tekijänä. 

Avustukset ovat siis haettavissa vain yhden kerran vuodessa, alkuvuodesta. 
 

Vapaa-aikalautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja vaatii niistä tilityksen. 

 

  



 AVUSTUSHAKEMUS 

Karijoen kunta, vapaa-aikalautakunta  
Kristiinantie 3, 64350 Karijoki 

 

 

LIIKUNTATOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

 

Voimassa olevan liikuntalain mukaan kunnalle myönnetään valtionosuutta liikuntatoimintaa 

varten siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) 3§ säädetään. 

 

Karijoen kunnan vapaa-aikalautakunta myöntää avustuksia Karijoelle rekisteröidyille seuroille. 

 

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA MYÖNTÄÄ URHEILUSEUROILLE AVUSTUKSIA kerran vuodessa 

vuosiavustuksina. Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran tulee esittää toimintakertomus, 

tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta 

haetaan. 

 

Vuosiavustusten jakamisessa tulee kiinnittää huomiota seuran toiminnan määrään, laatuun ja 

monipuolisuuteen sekä jäsenmäärään. 

Lisäksi huomioidaan yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri- ja valmennustoiminta sekä 

toimihenkilöjen palkkauksesta aiheutuvaan kustannusten korvaamista. 

Avustusten ensisijaisena arviointiperusteena käytetään edellisenä vuonna tapahtunutta toimintaa. 

Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei yhteisön liikuntatoiminnan kannalta 

tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä näkökohtana. 

 

Urheiluseurojen avustukset ovat siis haettavissa vain yhden kerran vuodessa, alkuvuodesta. 

 

Vapaa-aikalautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja vaatii niistä tilityksen. 
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