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• Urheiluseurojen yleisavustusta voidaan myöntää
urheiluseuralle, joka on Liminkaan rekisteröity ja
joka kuuluu valtakunnalliseen (esim. lajiliitto tai
kattojärjestö) tai alueelliseen (PoPLi)
liikuntajärjestöön.

• Avustuksen myöntäminen edellyttää, että järjestö
on yhdistysrekisterissä ja on järjestänyt toimintaa
vähintään vuoden ennen hakemusajankohtaa.

Myöntämisperusteet
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• Avustushakemukset on jätettävä määräaikaan mennessä avustusilmoituksessa määrätyllä tavalla. Myöhästyneitä
avustusanomuksia ei käsitellä.

– Hakuaika on vuosittain huhtikuu, ellei toisin ilmoiteta.
• Järjestölle myönnetyt avustukset maksetaan järjestön tilille, joka on ilmoittava avustusanomuksen yhteydessä.
• Alle 100€:n avustuksia ei myönnetä.

– Avustuspäätökseen haetaan muutos kuntalain säätämässä järjestyksessä.
• Hakemuslomakkeessa pyydetyt perustiedot on toimitettava täydellisenä. Hakemukseen tulee liittää edellisen

vuoden toiminta- ja tilikertomukset, hakemusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellisvuoden
toimintaan perustuva toimintataulukko.

• Avustusta hakevalle yhdistyksellä on velvollisuus pitää ryhmäkohtaisia harjoituspäiväkirjoja, joista määrät
voidaan tarvittaessa tarkistaa.

• Hakemuksessa käytettyjä harjoituspäiväkirjatietoja tulee säilyttää vähintään vuoden ajan hakemusvuodesta
eteenpäin.

• Avustusta hakeva yhdistys saa painokertoiminen lisäksi laatukertoimen vain niiltä osa-alueilta ja toiminnoilta,
jotka ovat auditoitu Tähtiseura-laatutekijöiden kriteerien mukaan

– Painokerroin vain auditoiduille osa-alueille ja toiminnoille
• Osa-alueet: lapset ja nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu
• Toiminnat: lajit tai jaostot seuroissa

• Soveltavalle liikunnalle voidaan käyttää Soveltava Liikunta Sovelin ry:n määritelmää: ”Soveltava liikunta on 
sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen 
tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja 
erityisosaamista.”

Urheiluseurojen yleisavustus
– hak uohjeet

YLEISOHJE HAKEMISELLE:
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• Toimintaryhmien lukumääräksi merkitään esimerkiksi joukkueiden määrä/ikäryhmä.
• Osanottajatiedoiksi merkitään harjoitus- tai toimintakertojen kokonaissuoritemäärä toiminta-ajalta. Harjoitus/
toimintakerraksi luetaan myös kilpailu-, turnaus- tai leiripäivä, joka on kestoltaan yli 30 min. Pyydettäessä järjestön on
toimitettava harjoituspäiväkirjatiedot jokaisesta toimintaryhmästä/joukkueesta.
• Toimintaviikkojen lukumäärä on se aika, jolloin toimintaryhmä/joukkue kokoontuu aktiivisesti vetäjän johdolla.
Yksilölajit:
• Urheilijoiden lukumääräksi merkitään aktiivisten urheilijoiden lukumäärä / ikäryhmä. Järjestön tulee pyydettäessä
toimittaa nimilista tähän kohtaan ilmoitetuista urheilijoista sekä todistaa tarvittaessa harjoituspäiväkirjoilla heidän
harjoittelumääränsä. Kunta voi tehdä urheilijoiden määrästä pistokokeita.
• Kilpailut luetaan harjoituskerraksi.

Tapahtumat:
Tapahtumaksi voidaan merkitä liikuntatapahtuma 

– jossa osallistujat tekevät vähintään puolen tunnin liikuntasuorituksen
– joka ei ole luonteeltaan toistuva (esim. ei kurssitoimintaa ei hyväksytä tapahtumaksi)
– joka tapahtuu kunnan alueella
– jossa kunnan asukkailla on vapaa osallistumismahdollisuus
– jota ei avusteta muuta kautta

Piste- ja toimintataulukossa ei huomioida sellaisen joukkueen tai yksilöurheilijan toimintaa, joka saa palkkaa tai palkkiota 
urheilusuorituksestaan tai jonka kanssa kunta on tehnyt markkinointisopimuksen ja maksaa tästä korvausta 
joukkueelle/urheilijalle. Yksittäisen tapahtuman tuottama laskennallinen lukuarvo muodostuu tapahtuman 
osallistujamäärästä.

Urheiluseurojen yleisavustus
– hak uohjeet

OHJEISTUS HAKULOMAKKEESEEN KIRJATTAVILLE TOIMINTALUVUILLE:
Joukkuelajit: 
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• Avustuksen määrän määrittämisessä käytetään
tietoina hakijana toimivan yhdistyksen edellisen
vuoden toimintaan perustuvia tietoja.

• Toimintaa kuvaavina tietoina käytetään
toimintataulukon lukuarvojen summaa, joihin
hakijana toimiva yhdistys toimittaa tarvittavat
tiedot hakemusvaiheessa.

Avustuk sen määrä
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• Toimintataulukossa ikäryhmän / joukkueen TAI
yksilöurheilijoiden lukuarvo (ts. yhden rivin lukuarvo)
saadaan lasketaan kertomalla keskenään
– toimintaviikkojen määrä, jolloin ikäryhmälle on järjestetty

säännöllistä ohjattua toimintaa
– edellisen vuoden toimintaan perustuva keskimääräinen

osallistujien määrä ryhmissä TAI yksilölajeissa urheilijoiden
määrä

– painokerroin, joka perustuu viikoittaisten toimintakertojen
määrään

– laatukerroin niiltä osa-alueilta ja toiminnoilta, jotka ovat
auditoitu Tähtiseura-laatutekijöiden kriteerien mukaan

• Toimintataulukossa rivien lukuarvot summataan yhteen
yhdessä tapahtumien järjestämisestä syntyneiden
lukuarvojen kanssa.
– Tapahtumien lukuarvot lasketaan tapahtumien

kokonaisosallistujamäärästä.

Avustuk sen määrä
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Avustuk sen määrä –
toimintatauluk k o jouk k uelajeille

Ik äryhmä / 
joukkue

Toimintakerto 
jen 

luk umäärä/vk o Painokerroin

Laatuk erroin 
(huomioidaan 

vain 
auditoiduista 
osa-alueista)

Ryhmien 
määrä Toimintaviikot

Suoritemäärä 
(ryhmän 

osallistujien 
k ok onaismää-

rä 
toimintaviikko

-jen aik ana)

Lapset ja 
nuoret (13v. ja 
nuoremmat)

1-2 2,5 1,5 Hakija täyttää 
niiden ryhmien 
osalta, joilla on 

ollut 
toimintaa 
hakemusta 
edeltävää 
vuotena.

Hakija täyttää 
niiden ryhmien 
osalta, joilla on 

ollut 
toimintaa 
hakemusta 
edeltävää 
vuotena.

Hakija täyttää 
niiden ryhmien 
osalta, joilla on 

ollut 
toimintaa 
hakemusta 
edeltävää 
vuotena.

3 tai enemmän 3 1,5
Nuoret 
(14-18v.) 

1-2 2,5 1,5

3-4 3 1,5
5 tai enemmän 4 1,5

Aikuiset (yli 
18v.)

1-2 1 1,5

3 tai enemmän 1,5 1,5
Soveltavan 
liikunnan 
ryhmät 

1 tai enemmän 5 1,5

Toimintataulukko lukuarvojen ryhmien lukuarvon laskemiselle:
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Yksilöurheilijat
Toimintakerto-
jen luk umäärä/

vk o
Painok erroin

Laatuk erroin 
(huomioidaan 

vain 
auditoiduista 
osa-alueista)

Toimintaviikot Urheilijoiden 
määrä

Lapset ja 
nuoret (13v. ja 
nuoremmat)

1-2 2,5 1,5 Hakija täyttää 
niiden 

osallistujien 
osalta, jotka 

ovat 
osallistuneet 

toimintaan 
hakemusta 
edeltävää 
vuotena.

Hakija täyttää 
niiden 

osallistujien 
osalta, jotka 

ovat 
osallistuneet 

toimintaan 
hakemusta 
edeltävää 
vuotena.

3 tai enemmän 3 1,5
Nuoret (14-18v.) 1-2 2,5 1,5

3-4 3 1,5
5 tai enemmän 4 1,5

Aikuiset (yli 
18v.)

1-2 1 1,5

3 tai enemmän 1,5 1,5
Paraurheilijat 1 tai enemmän 5 1,5

Avustuk sen määrä –
toimintatauluk k o yk silölajeille

Toimintataulukko lukuarvojen yksilöurheilijoiden lukuarvon laskemiselle:
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Avustuk sen määrä –
toimintatauluk k o tapahtumille

Osallistujien luk umäärä Tapahtumien 
luk umäärä Osallistujia yhteensä

1-50

Hakija täyttää 
hakemusta edeltävän 

vuoden 
tapahtumatietojen 

osalta. 

Hakija täyttää 
hakemusta edeltävän 

vuoden 
tapahtumatietojen 

osalta. 
51-100

101-200
201-500
501-1000

1000-

Toimintataulukko lukuarvojen tapahtumien lukuarvon laskemiselle:
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• Urheiluseurat A ja B hakevat avustusta
– A saa toimintalukujen sijoittamisen jälkeen taulukosta

lukuarvon X
– B saa toimintalukujen sijoittamisen jälkeen taulukosta

lukuarvon Y

• A:n avustusmäärä lasketaan kaavalla: 𝐴𝐴  =       €𝑋𝑋+𝑌𝑌 × X, 
jossa  € on jaettavan avustuksen kokonaismäärä

• B:n avustusmäärä lasketaan kaavalla: B = €
𝑋𝑋+𝑌𝑌 × 𝑌𝑌 , 

jossa  € on jaettavan avustuksen kokonaismäärä

Avustuk sen k ok onaissumman 
jak o luk uarvojen perusteella
Esimerkki avustusmäärään määräytymisestä 
hakijoiden kesken:

9



• Avustuksen myöntämisestä päättä
vuosittain sivistys- ja
hyvinvointilautakunta

• Avustuspäätökseen haetaan
muutos kuntalain säätämässä
järjestyksessä.

Avustuk sen myöntäminen ja
muutok sen hak eminen
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