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Liikuntajärjestöjen avustukset 2020 

   
Hyvinvointilautakunta 28.04.2020 § 19    
503/02.05.01.02/2020    
 

Liikuntapalveluiden talousarviossa on varattuna 218 000 euroa jaettavaksi avustuksina 
liikuntajärjestöille, joiden toiminta edistää nurmijärveläisten hyvinvointia, osallisuutta ja harrastus- 
mahdollisuuksia. 
 
Nurmijärven kunnan hallintosäännön 20 §:n mukaan hyvinvointilautakunnan tehtävänä on 
hyväksyä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustusten jakoperusteet ja jakaa avustukset. 
Hyvinvointilautakunta päättää avustusmäärärahansa jakamisesta eri avustusmuotoihin (toiminta-
avustus ja tila-avustus). 
 
Toimitila-avustus 
Toimitila-avustusta myönnetään seuroille, jotka käyttävät ulkopuolisia maksullisia liikuntapaikkoja 
alle 20-vuotiaiden osalta. Avustusta myönnetään vuonna 2018 uudistetun avustussäännön mukaan 
myös kunnan omistuksessa olevien ns. kalliimpien liikuntatilojen käyttömaksujen subventoimiseksi, 
jotka ovat jäähalli ja lämmitettävä tekonurmikenttä. 
 
Avustusta ei myönnetä muihin kunnan omistamien tilojen käyttömaksuihin, eikä seurojen 
toimistojen ym. vuokriin. Toimitila-avustuksen osalta, seurat toimittavat selvityksen hakemuksen 
liitteenä aiheutuneista kustannuksista (laskujäljennökset tai yhteenveto kustannuksista). 
 
Toiminta-avustus 
Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen normaaliin perustoimintaan. Myönnettävällä 
toiminta-avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 40 %. Avustusta ei 
myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista.  
 
Toiminta- ja tila-avustukset olivat nurmijärveläisten rekisteröityjen urheiluseurojen tai pääasiassa 
liikuntaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten haettavissa 31.3.2020 mennessä. Hakemukset 
tehtiin sähköisesti kunnan Solmu -järjestelmässä. Määräaikaan mennessä hakemuksia jätti 34 
yhdistystä. Neljää yhdistystä pyydettiin täydentämään hakemusta. 
 
Hakemusten yhteydessä vaadittavat asiakirjat 
Kunnanhallituksen hyväksymien yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisten 
pariaatteiden mukaan hakijan tulee toimittaa avustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan 
määräaikaan mennessä: 

 avustuskautta koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 toimintakertomus  

 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen 

 tilintarkastajan / toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta 

 allekirjoitettu pöytäkirjanote yhdistyksen vuosikokouksesta, jossa on myönnetty 
vastuuvapaus 

 yhdistyksen säännöt, jos sääntöjä on muutettu 
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 tieto nimenkirjoitusoikeutta koskevasta muutoksesta 

 pankin varmistama tieto tilinomistajasta, jos yhdistyksen tilinumero on muuttunut 

 muut avustushakemuksessa erikseen määritellyt liitteet 
 
Tilastotietoa urheiluseurojen toiminnasta 
 
 Seurojen menot yhteensä  3 492 359 euroa 
 Seurojen tulot yhteensä   3 175 483 euroa 
 Jäseniä yhteensä   9 846 jäsentä 
 Jäsenistä alle 18-vuotiaita  3 987 jäsentä 
 Järjestettyjä tapahtumia yhteensä 14 271 kpl 
 Osanottajia tapahtumiin  253 006 osanottajaa 
 Haettu toiminta-avustusta yhteensä 191 600 euroa 
 Haettu tila-avustus yhteensä  102 691 euroa 
 Haettu avustus yhteensä  293 491 euroa 
 Jaettava avustus yhteensä  218 000 euroa 
 
 
Lautakunnan jäsenten käyttöön on jaettu päätöksen tekemisen tueksi hakemusasiakirjoista 
seuraavat yhteenvedot: 
 

1. Seurojen toimintatiedot 
2. Lajit ja jäsenet yhteenveto 
3. Seurojen tulot ja menot yhteensä 
4. Selvitys tilakustannukset 
5. Yhteenveto haetuista avustuksista ja esitys myönnettävistä avustuksista 

 
 

Esittelijä  
Sivistysjohtaja 

 
Esitys  

Hyvinvointilautakunnan hyväksymän avustussäännön mukaan avustetaan nurmijärveläisiä 
rekisteröityjä urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä, joiden pääsääntöisenä toimintamuotona on 
liikunta.  
 
Kunnanhallituksen kokouksen 29.1.2018 § 25 ja hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.1.2020 § 3 
hyväksymien avustussääntöjen mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää 
 
 1) ottaa käsittelyyn kaikki 34 hakemusta, 
 
 2) myöntää avustukset siitäkin huolimatta, että yhdistykset eivät ole pystyneet pitämään 
 vuosikokouksia säädetyssä ajassa koronaviruksen takia, 
 
 3) avustusten jaosta seuraavasti: 
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AVUSTUKSET 2020 

Yhdistys Haettu 
avustus, 
euroa 

Myönnettävä 
avustus, 
euroa 

Aikidoseura Kaiten 1500 500 

Impivaaran Ratsastajat 800 500 

ITF Nurmijärvi Ry 3000 500 

Klaukkalan Hockey Team ry 3500 1800 

Klaukkalan Kiri Ry 8791 2700 

Klaukkalan NMKY ry 5000 4500 

Korven Korvenpojat ry 600 400 

Korven Urheilijat ry 1200 800 

Kurra Hockey ry 38000 35700 

Lepsämän Humu ry 300 300 

Metsäkylän Nouseva Ry 700 700 

Nukarin Haka Ry 400 400 

Nummenpään Urheilijat ry 500 400 

Nurmijärven NaMe 88 ry 2500 800 

Nurmijärven Golfklubi ry 7500 5800 

Nurmijärven Jalkapalloseura ry 58000 35100 

Nurmijärven Latu ja Polku ry 7000 3500 

Nurmijärven Maila ry 1500 800 

Nurmijärven Moottorikerho ry 700 700 

Nurmijärven Ping-Viinit ry 1000 800 

Nurmijärven Pöytätennisseura ry 900 400 

Nurmijärven Taitoluistelijat NTL ry 25500 20300 

Nurmijärven Tennisseura ry 4500 2600 

Nurmijärven Uinti ry 5000 4000 

Nurmijärven NuVoLi ry 7500 7400 

Nurmijärven Yleisurheilu ry 18000 12000 

Nurmijärvi Seven Ringettes ry 20000 19300 

Perttulan Riento ry 1300 500 

Perttulan Tähti ry 1000 900 

Rajamäen Kehitys ry 15000 14000 

Rajamäen Rykmentti ry 15000 14000 

RSB Nurmijärvi ry. 900 900 

SB-Pro ry Nurmijärvi 32000 20000 

Taekwondo Nurmijärvi ry 5200 5000 

YHTEENSÄ 294291 218000 

 

4) että avustukset maksetaan oikaisuvaatimusajan jälkeen. Jos päätöksestä tehdään 
oikaisuvaatimus, maksetaan myönnetyistä avustuksista 50 % ja loput sen jälkeen, kun 
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oikaisuvaatimus on käsitelty lautakunnassa, edellytyksellä, että käsittely ei tuo muutoksia 
avustusten jakoon. 

Valmistelija 
Liikuntapäällikkö Antero Lempiö, p. 040 317 2050 

 
Päätös 

Esitys hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 

 
 Otteen oikeaksi todistaa   
 
 Nurmijärvellä 6.5..2020 
 
 
 Paula Vanhakangas 
 toimistosihteeri 
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 19 
 
Oikaisuvaatimus 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 
 
• Se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
• Kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä 
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava  
 

 Päätös, johon haetaan oikaisua 

 Miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 Millä perusteella oikaisua vaaditaan 
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Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Nurmijärven kunnan Hyvinvointilautakunta 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
 
Käyntiosoite: Keskustie 2, 01900 Nurmijärvi 
Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi 
Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi 
Puhelinnumero: 0403172004 
 
 
 
  


