
 
 Hyvinvointilautakunta 21.1.2020 § 3  

 
 

 
LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN TOIMINTA- JA TILA-AVUSTUSTEN HAUN 
TARKEMMAT PERIAATTEET 
 
Liikuntajärjestöjen toiminta- ja tila-avustuksia myönnettäessä sovelletaan 
Nurmijärven kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 hyväksymiä toiminta-
avustusten yleisiä periaatteita. 
Hyvinvointilautakunta määrittelee vuosittain valtuuston myöntämien määrärahojen 
puitteissa toiminta- ja toimitila-avustusten jakamisesta ja perusteista. 
Näillä periaatteilla tarkennetaan liikuntajärjestöille myönnettävien avustusten jakoa. 
Periaatteet on hyväksytty hyvinvointilautakunnan kokouksessa 21.1.2020 ja ovat 
voimassa toistaiseksi.  
Avustukset tulee hakea sähköisesti 31.3.mennessä. 
Avustushakemukset tulee tehdä sähköistä lomaketta käyttäen. Linkki hakuun löytyy 
osoitteesta www.nurmijarvi.fi/liikunta/avustukset .  
 
Toiminta-avustusta myönnetään nurmijärveläiselle liikuntajärjestölle 
käytettävissä olevan määrärahan puitteissa 

 avustusta myönnetään Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen 
mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta 

 avustusta hakeneen yhdistyksen jäsenmäärä tulee olla vähintään 15 
henkilöjäsentä. joista vähintään puolet tulee olla nurmijärveläisiä 

 myönnettävän avustuksen osuus voi olla enintään 40 % yhdistyksen hyväksytyistä 
toimintamenoista 

 hyväksyttävinä toimintamenoina ei pidetä liiketoiminnasta aiheutuneita menoja 

 jos kunnalla on avustettavalta yhdistykseltä saatavia liikuntapaikkojen 
käyttömaksuista, voidaan ne periä suoraan myönnetystä avustuksesta 

 jos avustettavan yhdistyksen urheilija tai valmentaja jää kiinni doping-rikkeestä, 
voidaan avustus evätä kokonaan tai osittain hyvinvointilautakunnan päätöksellä 
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Tila-avustusta (myöhemmin avustus) voidaan myöntää nurmijärveläiselle 
liikuntajärjestölle käytettävissä olevan määrärahan puitteissa 

 muissa kuin kunnan omistamissa tiloissa järjestettävän liikuntatoiminnan 

tilakustannuksiin 

 kunnan omistuksessa olevien ns. kalliimpien liikuntatilojen käyttömaksujen 

subventoimiseksi 

 kunnan omistamiksi kalleimmiksi tiloiksi luetaan; jäähalli ja lämmitettävä 

tekonurmikenttä    

 

Tila-avustuksen hakemiseen ja käyttämiseen liittyvät yleiset rajaukset ja 

määräykset 

 

 avustusta on haettava samaan aikaan toiminta-avustuksen hakulomakkeella 

asetettuun määräaikaan mennessä 

 avustus myönnetään edellisen tilikauden aikana syntyneisiin liikuntapaikan 

todellisiin kustannuksiin alle 20 –vuotiaiden käytön osalta  

 syntyneistä tilakustannuksista tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä liitteet 

maksetuista vuokrista/käyttömaksuista 

 jos omassa käytössä olleesta tilasta on syntynyt tuloja esimerkiksi tilojen edelleen 

vuokraamisesta, tulee myös niistä antaa selvitys hakemuksessa 

 yhdistyksen itsensä hallinnoimassa liikuntatilassa avustettava käyttöhinta 

määritellään maksettujen tilavuokrien ja muille myönnettyjen vuorojen erotuksesta 

 tilakustannukset tulee kirjata selkeästi yhdistyksen tilinpäätökseen 

 avustuksen hyväksyttävästä osuudesta menoista tai nettomenoista linjataan 

erikseen vuosittain käytettävissä olevien määrärahojen ja jätettyjen 

avustushakemusten puitteissa 

 

 
 


