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Sivistyslautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka sen talousarviossa on varattu somerolaisille 

urheiluseuroille liikuntatoiminnan tukemiseen. 
 
Toiminta-avustuksissa pääpaino on lapsissa ja nuorissa sekä heille suunnatuissa tapahtumissa.  

Avustuksia jaettaessa sovelletaan Liikunta ry:n laatimaa %-taulukkoa. Lisäksi huomioidaan 

toiminnan laajuus, laatu ja monipuolisuus. Toiminnan määrää ja laatua voidaan arvioida mm. 
järjestettyjen kilpailu-, harjoitus- ja kuntoliikuntatilaisuuksien sekä seurassa toimivien 
valmentajien, ohjaajien tuomareiden ja urheilijoiden lukumäärien ja kouluttautumisten perusteella. 
Toiminnan monipuolisuutta kuvaavat seurassa harrastettavat erilaiset liikuntamuodot. 

 Toiminta-avustus myönnetään yhdellä kertaa koko vuoden toiminnan perusteella. 
 

Avustusta ei myönnetä mm. valtiorahoitteisen opintopiirin kuluihin, instrumenttihankintoihin, 

luottotappioihin, varainhankinnan kuluihin, poistoihin, jäsenmaksuihin tai alkoholikuluihin. 
 
 

Avustusten hakeminen 
 

 Sivistyslautakunnan vuoden 2020 avustusten hakuaika päättyy 19.12.2019 klo 15. Myöhässä 

saapunut tai puutteellinen hakemus jätetään käsittelemättä. 
 
 Hakemus laaditaan lomakkeelle, joita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta, 

sivistystoimistosta tai kaupungin kotisivuilta www.somero.fi/Ajankohtaista. Hakemus toimitetaan 
osoitteeseen Someron sivistystoimisto, PL 41, (Joensuuntie 20), 31401 Somero. 

 
 Avustushakemuksen allekirjoittaa yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt tai 

yhteisöjen ja ryhmien osalta kaksi asiasta vastaavaa täysi-ikäistä henkilöä. 
 

 Avustushakemukseen tulee liittää: 
 toimintasuunnitelma, talousarvio ja hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. 

tilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet menot ja tulot)  

 toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
 toimintatilasto ja ohjeet (liite, jossa on harrastajien määrät, harjoitustapahtumat ym.) 

 yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole jo aiemmin toimitettu sivistystoimistoon  
 
Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja 
talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms. 
menoja).  Lisäksi avustushakemuksessa järjestön tulee osoittaa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus 
(jäsenluettelo/nimilista, toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta oltava 
avustuksenantajan tarkistettavissa pyydettäessä). 

 
 
Avustusten tilitys ja maksatus 
 

 Toiminta-avustuksista on tehtävä tiliselvitys viimeistään seuraavan vuoden marraskuun 
viimeiseen arkipäivään mennessä. Mikäli hakija ei anna hyväksyttävää tiliselvitystä, peritään 

myönnetyt varat takaisin siltä osin, kun hyväksyttävää tiliselvitystä ei ole saatu. 

Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus pyytää tilit tarkastettavaksi. Toiminta-avustukset 
maksetaan valitusajan umpeuduttua. 

 
 Tiliselvitykset toimitetaan Someron sivistystoimistolle, PL 41, (Joensuuntie 20), 31401 

Somero.  
 
Mikäli avustuksen saaja ei kykene käyttämään myönnettyä avustusta tai sen osaa sille 

määrättyyn käyttötarkoitukseen, on siitä välittömästi ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti. 
 


