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AVUSTUKSET HAKUOHJE 
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoiminnan 
avustukset 2022 
 
 
YLEISTÄ 
Uuraisten kunta jakaa vuosittain liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriavustuksia yhdistyksille ja 
muille toimintaa järjestäville yhteisöille. Avustustoiminnan tarkoituksena on tukea 
kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa ja palvelutarjontaa sekä vapaata 
kansalaistoimintaa. Avustuksia haetaan kunnan vapaa-aikapalveluista. 
Harkinnanvaraisista avustuksista päättää sivistyslautakunta maaliskuun 
kokouksessaan.  
 
HAETTAVAT AVUSTUKSET 
Avustusta haetaan liikunta-, nuoriso- tai kulttuuritoimintaan. Jos yhdistys/toimija hakee 
useampaa avustusta (liikunta-, nuoriso-, kulttuuritoiminta), tulee jokaisesta toimialasta 
täyttää oma hakulomake. Avustusta haetaan vuosi-, kohde- tai tila-avustuksina. 
 
Esimerkiksi yhdistys X hakee avustusta liikunta- ja kulttuuritoimintaan ja tekee kaksi 
hakemusta: 

1. Hakemus liikuntatoimintaan, jolla yhdistys hakee vuosi- ja kohdeavustusta 
2. Hakemus kulttuuritoimintaan, jolla yhdistys hakee kohdeavustusta 

 
Avustusta haetaan hakuaikana yhdistyksen/toimijan koko vuoden toimintaan. Muita 
avustuksia ei vuoden aikana jaeta. Huomioikaa hakemuksessa kaikki vuoden 
aikana järjestettävät toiminnot, joihin toivotte kunnalta avustusta 
(toimintasuunnitelman mukainen toiminta, tapahtumat, kerhot, kilpailut jne.). 
 
Vapaa-aikapalvelut pidättää itsellään oikeuden arvioida ja tarvittaessa siirtää 
hakemus toiseen avustuskohteeseen (esimerkiksi kulttuuritoiminnan avustushakemus 
nuorisotoiminnaksi).  
 
Avustettava toiminta 

▪ Liikuntatoiminnan avustuksia haetaan liikunta- ja urheiluseurojen sekä muiden 
liikuntatoimintaa järjestävien tahojen toimintaan 

▪ Nuorisotoiminnan avustuksia haetaan lapsi- ja nuorisotoimintaa järjestävien 
yhdistysten, yhteisöjen ja vapaiden nuorisoryhmien toimintaan 
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▪ Kulttuuritoiminnan avustuksia haetaan eri ikäryhmille toteutettavaan 
kulttuuritoimintaan 
 

Avustuslajit 
▪ Vuosiavustusta haetaan yhdistyksen sääntöjen ja toimintasuunnitelman 

mukaiseen toimintaan koko vuodelle.  
▪ Kohdeavustusta haetaan yksittäiseen toimintaan, tapahtumaan, 

projektiluonteiseen toimintaan tai kehittämistoimintaan  
▪ Tila-avustusta haetaan toimitilojen ylläpitokustannuksiin 

 
HAKEMUSASIAKIRJA 
Hakemukset tulee tehdä avustusten hakulomakkeella ja mukaan tulee liittää pyydetyt 
liitteet. Liitteitä, kuten edellisen toimintakauden (2021) asiakirjoja voi toimittaa myös 
hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ne tulee olla toimitetut avustusta maksettaessa. 
Hakemuslomake on täytettävissä ja tulostettavissa Uuraisten kunnan kotisivuilla 
https://uurainen.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/yhdistykset/avustukset-ja-toimitilat/.  
 
Hakemukset osoitetaan vapaa-aikapalveluille ja toimitetaan postiosoitteella Uuraisten 
kunta Vapaa-aikapalvelut, Virastotie 4, 41230 Uurainen tai jättämällä asiakirjat 
kunnanviraston neuvontaan aukioloaikana. Allekirjoitetut asiakirjat voi toimittaa myös 
skannattuna sähköpostilla vapaa-aikasuunnittelijalle.  
 
HAKUAIKA JA PÄÄTÖS 
Avustusten hakuaika päättyy 28.2.2022. 
Sivistyslautakunta tekee avustuspäätöksen maaliskuussa pidettävässä kokouksessa.  
 
AVUSTUSTEN MAKSAMINEN 

▪ Myönnetyt vuosiavustukset maksetaan yhdistyksen/toimijan ilmoittamalle tilille, 
kun kaikki hakemuksessa pyydetyt liitteet on toimitettu 

▪ Kohde- ja tila-avustukset haetaan maksuun yhdistyksen/toimijan ilmoittamalle 
tilille toimittamalla selvitys- ja maksatuslomake toteutuneista kuluista 

 
 
 
LISÄTIETOJA 
Eeva-Maria Nousiainen, vapaa-aikasuunnittelija, eeva-maria.nousiainen@uurainen.fi, 
040 585 7784. 
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