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HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVIEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN 
PERIAATTEET  
 
Nurmijärven kunnanvaltuusto myöntää hyvinvointilautakunnalle vuosittain määrärahan 
nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen ja toimintaryhmien tukemiseen. 
Nämä myöntämisperiaatteet tukevat Nurmijärven kunnanhallituksen hyväksymiä Nurmijärven 
kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleisiä periaatteita (kunnanhallitus 
29.1.2018 § 25).  
 
Hyvinvointilautakunta päättää avustusmäärärahansa jakamisesta eri avustusmuotojen kesken ja 
myöntää avustukset edistämään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. 
 
Avustettavan toiminnan tulee täyttää vähintään kaksi seuraavista hyvinvoinnin edistämisen 
tavoitteista: 

- kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja 
- ylläpitää tai parantaa työ- ja toimintakykyä 

- ehkäistä tapaturmia 
- ehkäistä osattomuutta ja syrjäytymistä sekä edistää osallisuutta 
- edistää ja vahvistaa mielenterveyttä 

- tukea yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä 
- edistää ja tukea vapaaehtoisuutta 

 
Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. 
 
 
Avustuksia voivat saada:  

• kansanterveysjärjestöt  

• vammaisjärjestöt  

• lastensuojelujärjestöt  

• päihdejärjestöt  

• vanhusjärjestöt  

• nuorisokasvatusjärjestöt  

• työttömien järjestöt  

• muut järjestöt ja yhdistykset, joiden toiminnan tarkoitus on edistää hyvinvointia ja terveyttä  

 
Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 prosenttia. 
Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista.  
 
Avustusta haetaan vuosittain maaliskuun loppuun mennessä (www.nurmijarvi.fi). 
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1. HYVINVOINTILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET  

 

1.1. Toiminta-avustus  

 

Avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistyksen perustoiminnan kuluihin. 

Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat 

kustannuserät.  

 

Avustuksen kuluina hyväksytään kerhojen, vertaistuen, vapaaehtoistoiminnan sekä neuvonnan ja 

ohjauksen järjestämiseen liittyvät kulut. Avustuksella voi kattaa myös yleiskuluja kuten palkka-, 

vuokra- tai puhelinkuluja ja toiminnan järjestämiseen liittyviä aineiston hankintakuluja.  

 

Menoina ei hyväksytä:  

• varain- ja tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta aiheutuvia kuluja 

• ilmoitushankintakuluja  

• velkojen korkoja tai lyhennyksiä 

• perintäkuluja  

• kokouspalkkioita 

• alkoholijuomatarjoilukuluja  

• päivärahoja ja jäsenmaksuja alue-, piiri- tms. järjestöille 

• poistoja eikä toimitilojen remontti- ja korjauskuluja 

 

1.2. Kohdeavustus  

 

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin ja projekteihin liittyviin 

kuluihin. Hyväksyttyjä menoja ovat esim. tapahtuman tai projektin järjestämiseen ja 

toteuttamiseen liittyvät palkat, palkkiot, vuokrat, markkinointi-, materiaali- ja matkakulut.  

 

Kohdeavustuksia ei myönnetä:  

• tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti 

toiminta-avustuksella  

• tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden keskeinen tarkoitus on 

varainhankinta  

• investointeihin  

• kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan 


