
KITTILÄN KUNNAN URHEILUSEUROILLE MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET 

I  YLEISET EHDOT 

1. Avustusta voidaan myöntää urheiluseuraksi rekisteröidylle yhdistykselle, joka kuuluu 
jäsenenä johonkin valtakunnalliseen urheilun tai liikunnan keskusjärjestöön tai sen alaiseen 
piiri- tai aluejärjestöön. 

2. Avustusta saadakseen seuran on toimitettava pyydettyjen tietojen lisäksi tilinpäätös, 
tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus siltä vuodelta, mitä avustusanomus koskee 
sekä lisäksi toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.  

3. Tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, toimintakertomus ja toimintasuunnitelma on 
toimitettava samaan aikaan muiden asiapapereiden kanssa. Pätevästä syystä seura voi 
pyytää lykkäystä edellä mainittujen asiapapereiden toimittamisessa enintään kuluvan 
vuoden toukokuun loppuun saakka.  

4. Avustusta haetaan täyttämällä seuratietolomake, johon merkitään viimeisimmän 
vuosikokouksen päättämät seuran toimihenkilöt. Kustannusperusteisiin ja toiminnallisiin 
avustuksiin ei ole erillisiä kaavakkeita, vaan seura listaa pyydetyt tiedot selkeästi 
tulkittavaan muotoon erillisille papereille. 

 

II  KUSTANNUSPERUSTEISET AVUSTUKSET 

Matkakulut kotimaassa järjestettäviin kilpailuihin 

1. Avustuskelpoisia matkoja ovat kotimaassa tehtävät kilpailumatkat. Kilpailun järjestäjänä on 
jokin kohdassa I 1 kohdassa mainittu järjestö tai sen alainen urheiluseura. 
 
Avustusta saadakseen seuran on ilmoitettava matkakohde, matkan aihe, matkan pituus ja 
matkustustapa. Seuran maksaman matkakorvauksen suuruus ei vaikuta avustuksen 
suuruuteen. Avustuksen määrää laskettaessa seurojen ajamien kilometrien hinta 
yhtenäistetään erikseen oman auton ja linja-auton käytön mukaan. 
 
Virkistys- ja retkitoimintaan liittyvät satunnaiset ja kertaluonteiset matkakulut ilmoitetaan 
kohdassa ”muut urheilutoiminnan kulut”. 

 

2. Osanottomaksut 
 
Avustuskelpoisia osanottomaksuja ovat yksilöurheilun osanottomaksut kotimaassa 
järjestettäviin kilpailuihin sekä joukkueurheilun sarjamaksut. Avustusta saadakseen seuran 
on esitettävä tositteet tai muu luotettava selvitys kuluista. 
 
Virkistys- ja retkitoimintaan liittyvät turnausten osanottomaksut ilmoitetaan kohdassa ”muut 
urheilutoiminnan kulut”. 

 

3. Koulutustoiminta 
 



Koulutustoiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, jossa tilaisuuden järjestäjänä on jokin 
valtakunnallinen tai sen alainen aluejärjestö, urheiluopisto, kansalaisopisto tai muu 
hyväksyttävä koulutuksen järjestäjä. Osallistumisesta kurssilainen saa todistuksen ja 
”pätevyyden” suorittaa ohjaus-, valmennus- tai muuta urheilutoimintaan kiinteästi liittyvää 
toimintaa. 
 
Avustukseen oikeuttavia kuluja ovat matkakulut edullisinta matkustustapaa käyttäen, 
kurssin osanottomaksu sekä majoittumisesta aiheutuneet kulut. Avustusta saadakseen 
seuran on esitettävä tositteet aiheutuneista kuluista. 
 

4.  Leiritoiminta 
 
Leiritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jonka järjestäjänä on yleensä jokin valtakunnallinen 
tai sen alainen aluejärjestö, urheiluopisto tai urheiluseura. Leirin edellytyksenä on vähintään 
kahden päivän kesto ja siihen sisältyy yöpymistä kodin ulkopuolella. 
 
Avustukseen oikeuttavia kuluja ovat osanottomaksut, matkakulut edullisinta 
matkustustapaa käyttäen sekä majoitus- ja ruokailukulut. 
 
Ulkomaan leirien osalta avustuskelpoisia kuluja ovat vain matkakulut kotipaikkakunnalta 
maan rajalle. 
 
Avustusta saadakseen seuran on esitettävä tositteet aiheutuneista kuluista. 

 
 

5. Muut urheilun kulut 
 
Edellämainittujen kulujen lisäksi avustusta myönnetään seuraavien kulujen perusteella: 

- liittojen ja piirien jäsenmaksut 
- joukkueurheilun erotuomarikulut 
- yksilöurheilun tuomari- tai valvojakulut 
- virkistys- ja retkityyppisten kertatapahtumien,  matka-, majoitus-, ruokailukulut 

sekä osanottomaksu. Tapahtuman järjestäjänä voi olla valtakunnallinen tai sen 
alainen aluejärjestö, urheiluseura tai jokin yleisesti hyväksyttävä kiinteästi 
urheilun kanssa tekemisissä oleva muu järjestäjä. 

- harjoitustilavuokrat sellaisten tilojen osalta, joita ei paikkakunnalla muutoin ole 
ilmaiseksi tarjolla 

 
Avustusta saadakseen on seuran esitettävä tositteet aiheutuneista kuluista. 

 
 
 
II  TOIMINNALLISET AVUSTUKSET 
 
  

Säännöllisesti toistuvan toiminnan perusteella urheiluseuroille myönnetään avustusta 
seuraavin perustein: 
 



1. Ohjattu, nimetyn ohjaajan/valmentajan valvonnassa tapahtuva urheilu/liikuntatoiminta, 
joka sisältää etukäteen suunniteltua opetusta.  

 
2. Liikuntakerho-  ja kuntoliikuntatyyppinen toiminta, jossa seuran varaamalla vuorolla 

kokoonnutaan harrastamaan jotain urheilulajia ohjatusti. 
 
 
Ohjaajan on pidettävä tilaisuuksista ja osanottajista päiväkirjaa. Avustusta haetaan 
laatimalla harjoituspäiväkirjojen perusteella yhteenveto ohjatuista tilaisuuksista ja 
osallistumisista. Yhteenvedosta on selvittävä, mistä tilaisuuksista on kysymys, kuinka 
monta kertaa on kokoonnuttu ja kuinka paljon osanottajia on ollut.  
 
Avustusperusteena käytetään pidettyä harjoituskertaa. 

 
III         URHEILUSEUROJEN OMISTAMIEN TAI VUOKRAAMIEN LIIKUNTATILOJEN      YLLÄ- 
            PITOAVUSTUKSET 
 
            Urheiluseuralle voidaan myöntää avustusta omistamansa tai käyttöönsä vuokraaman,lii- 
            kuntakäytössä olevan liikuntapaikan hoidosta aiheutuvien kulujen perusteella. Tällaisia  
            kuluja ovat mm sähkö- ja lämmityskulut sekä pakolliset tilan vakuutuskulut. 
 
            Avustusta saadakseen seuran on toimitettava tositejäljennökset aiheutuneista kuluista sekä  
            ilmoittaa  seuran muilta käyttäjiltä perimät vuokratulot.   

 

 

  


