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AVUSTUKSIA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT 
 

Yleistä 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta jakaa hakemusten perusteella avustuksia yhdistyksille, joilla on 

urheilu-, lapsi-, nuoriso-, raittius-, kulttuuri- ja uimakoulutoimintaa. Toiminnan tulee käydä ilmi yh-

distyksen säännöistä, toimintakertomuksesta tai toimintasuunnitelmasta. Avustusta voi hakea rekis-

teröity yhdistys, jonka kotipaikka on Maalahti tai jolla on toimintaa Maalahdessa maalahtelaisille. 

Yhdistyksen on noudatettava yhdistyslain ja muiden lakien määräyksiä sekä yhdistyksen sääntöjä.  

 

Avustusta myönnetään kalenterivuoden aikana vain yhden kerran samaan tarkoitukseen (ja avustuk-

sen voi saada vain yhdeltä Maalahden kunnan lautakunnalta). Avustus on käytettävä siihen tarkoituk-

seen, mihin se on myönnetty.  

 

Tavoite 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnan tavoitteena on jakaa avustuksia urheilu-, lapsi-, nuoriso-, raittius- 

ja uimakoulutoimintaan nuorisolain ja liikuntalain nojalla sekä avustuksia kulttuuritoimintaan kun-

tien kulttuuritoiminnasta annetun lain nojalla. Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta pyrkii tukemaan 

aatteellisia yhdistyksiä, jotka järjestävät tätä toimintaa. Avustusten tavoitteena on edistää lapsi- ja 

nuorisotoimintaa sekä kulttuuria kunnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään lasten ja nuorten tarpeisiin 

ja mahdollisuuksiin viettää aktiivista ja luovaa vapaa-aikaa. Avustusten tarkoituksena on myös mah-

dollistaa laaja yhdistyselämä ja aktiiviset yhdistykset. Yhdistyksen on toimittava aktiivisesti ja ennal-

taehkäisevästi tupakan, alkoholin ja huumeiden käyttöä vastaan sekä terveellisten elämäntapojen ja 

hyvän kasvatuksen puolesta. 

 

Avustus on toiminnan tukemiseksi, ei ylläpitämiseksi. Kaikilla avustuksen saajilla on oltava omaa 

varainhankintaa toimintaansa varten. 

 

Avustusmuodot 

Avustusmuodot ovat seuraavat: 

- Toiminta-avustus 

 urheilu- ja liikuntatoimintaan  

 lapsi- ja nuorisotoimintaan 

 kulttuuritoimintaan 

 uimakoulutoimintaan 

 

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon ainakin seuraavat kriteerit: 

- toiminnan laatu ja laajuus 

- lapsi- ja nuorisotoiminta on erityisen tärkeää 

- hakijan toiminnan tarkoitus sekä toiminnan luonne ja laajuus 

- hakijan aktiivisuus, omatoimisuus ja oma rahoitus 

- yhteiskunnallinen merkitys ja alueellinen jakautuminen 

- avustuksen tarve (hakijan taloudellinen asema) 

- toimiminen raittiuden ja terveiden elämäntapojen puolesta sekä sopuisien ja vastuullisten 

yksilöiden kasvattaminen  

- myös tasa-arvonäkökulmat huomioidaan. 

 

Edellä olevat kriteerit ovat linjauksia, eivät sitovia. Lautakunnalla on oikeus, mikäli siihen on pe-

rusteita, poiketa näistä kriteereistä. 
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Edellä mainittujen yleisten kriteerien lisäksi voi olla erityisiä kriteereitä, joita kuvataan myöhemmin 

näissä ohjeissa.  

 

Hakumenettely 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ilmoittaa avustusten hakemisesta Maalahden kunnan verkkosivus-

tolla ja Facebookissa sekä edeltävänä vuonna avustusta hakeneille myös postitse ja sähköpostitse. 

 

Hakulomakkeita voi tulostaa kunnan verkkosivustolta www.malax.fi/vapaa-aika/yhdistykset.  Hake-

mukset liitteineen lähetetään osoitteeseen Maalahden kunta, Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta, Mal-

minkatu 5, 66100 Maalahti tai fritid@malax.fi. Haku päättyy vuosittain 4. huhtikuuta tai ilmoituk-

sessa ja ohjeissa ilmoitettuna päivänä. Hakemukseen liitetään näissä ohjeissa ilmoitetut liitteet. Ha-

kemukset, joita ei ole jätetty määräajassa tai jotka ovat puutteellisia, voidaan huomioida vain poik-

keustapauksessa. Lautakunta päättää hakemuskohtaisesti, voidaanko myöhästynyt hakemus huomi-

oida vai ei. Puutteellisesti täytetyt hakemus- ja liitelomakkeet huomioidaan, jos yhdistys täydentää 

niitä ennen vapaa-aikasihteerin ilmoittaman määräajan päättymistä. 

 

Päätös 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta päättää toiminta-avustuksen ja uimakouluavustuksen jaosta yleen-

sä toukokuussa. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan toimittamalla hakijalle päätöksestä pöytäkirjanote 

oikaisuvaatimusohjeineen. Hakija voi jättää vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalle oikaisuvaatimuk-

sen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (päätöksen postitukseen lasketaan seitsemän päi-

vää). 

 

Selvitys 

Yhdistys on pyydettäessä velvollinen selvittämään, miten myönnetty avustus on käytetty. Vapaa-

aika- ja kulttuurilautakunnalla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito ja siihen liittyvät asia-

kirjat selvittääkseen, onko avustus käytetty suunnitellulla tavalla. Jos avustuksen saaja ei noudata 

ehtoja, lautakunta voi vaatia myönnetyn avustuksen maksamista takaisin kokonaan tai osittain. 

 

 

TOIMINTA-AVUSTUS 
 

Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta vahvistaa vuosittain jakoprosentit urheilutoiminnalle, lapsi- ja 

nuorisotoiminnalle, kulttuuritoiminnalle ja uimakoulutoiminnalle. Jakoprosentit eivät ole sitovia, 

mutta kylläkin suuntaa-antavia.  

 

Avustukset myönnetään käyttötarkoituksen perusteella ottaen huomioon viimeksi hyväksytyt toimin-

takertomus, toimintasuunnitelma ja talousarvio. Myös sivun 2 kriteerit huomioidaan.  

 

Urheilutoiminta 

Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä on sen sääntöjen mukaan urheilutoiminta. Uimakouluavustuk-

set maksetaan tästä määrärahasta.  

 

Lapsi- ja nuorisotoiminta 

Toiminta-avustusta voidaan myöntää nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja yhteisöille. Nuo-

risotoimintaa harjoittavat urheiluseurat saavat avustusta urheilutoimintaan, eivät nuorisotoimintaan.  

 

Kulttuuritoiminta 

Toiminta-avustusta voidaan myöntää kulttuuriyhdistyksille ja -yhteisöille, joiden toiminta mahdollis-

taa kuntalaisille monipuolisen ja vaihtelevan kulttuuritarjonnan.  
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Uimakoulutoiminta 

Avustusta voidaan myöntää uimakoulutoimintaa harjoittaville yhdistyksille. Uimakouluavustusta las-

kettaessa kuljetuskustannuksia ei oteta huomioon.  

 

Liitteet 

Hakemukseen liitetään viimeksi hyväksytyt: 

- toimintakertomus  

- tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) 

- tarkastuskertomus 

- toimintasuunnitelma 

- talousarvio 

- yhdistyksen säännöt (jos ne ovat muuttuneet tai jos avustusta hakeva yhdistys on uusi). 

 

Tarkoitukset, joihin avustusta ei myönnetä 

Avustusta ei myönnetä: 

- bussikuljetuksiin, matkoihin, leirikouluihin tai lapsille heidän edustaessaan koulua tai päivä-

kotia 

- rekisteröityjen yhdistysten jaostoille tai työryhmille (poikkeuksena kulttuuritoiminta) 

- vanhempainyhdistyksille tai vastaaville, jotka järjestävät toimintaa päivähoidossa oleville lap-

sille, koulujen oppilaille tai opiskelijoille 

- puoluepoliittiseen toimintaan 

- päiväkodin, koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen järjestämään lapsi- ja nuorisotoimintaan 

- investointeihin (esimerkiksi käyttöomaisuuden, kiinteistöjen tai osakkeiden hankintaan tai 

käyttöajaltaan viisi vuotta ylittävien koneiden, laitteiden ja varusteiden hankintaan) 

- yritystoimintaan 

- 4H-yhdistykset eivät saa toiminta-avustusta vapaa-aika- ja kulttuurilautakunnalta, koska 4H 

saa avustuksensa kehittämisjaostolta. 

 

Muut avustukset ja muutokset 
Vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta ei myönnä hankeavustusta, käyttö- ja korvausavustusta tai ohjaa-

jakoulutusavustusta. Näihin avustuksiin aiemmin varatut talousarviomäärärahat jaetaan jatkossa toi-

minta-avustuksena, jonka saajat voivat vapaasti käyttää hakemuksensa mukaisesti. Lautakunta ei siis 

ole pienentänyt avustusmäärärahoja. Yhdistykset saavat tietenkin käyttää avustuksensa ohjaajakou-

lutukseen, hankkeisiin ja muuhun toimintaan. 


