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1. Yleiset hakumenettelyt ja jakoperusteet 

Siilinjärven kunnan kunnanhallituksen hyvinvointijaos jakaa vuosittain avustuksia kult-

tuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan. Jaos jakaa lisäksi avustuksia kylätoimintaan ja hy-

vinvointiavustusta siilinjärveläisten kuntalaisten hyvinvointia tukeville toimijoille. Avustuk-

set jaetaan talousarviossa määritettyjen määrärahojen puitteissa. Hyvinvointijaos päättää 

helmikuussa siitä, miten kukin avustusmääräraha kohdennetaan.  

Avustuksen hakeminen 

Avustusten haku julkaistaan haettaviksi kunnan verkkosivuilla, kunnan Facebook-kana-

valla ja paikallislehdessä. Avustusten hakeminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti 

Oma Siilinjärvi -palvelussa. Tarvittaessa hakemuksen voi jättää myös kunnan kirjaamoon. 

Avustusten hakuaika on helmi-maaliskuussa ja päätökset tehdään huhtikuussa.   

Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  

Hakukelpoisuus ja avustusten määrä 

Siilinjärven kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen hyvinvointijaos päättää ja-

ettavista avustuksista. Avustusten suuruus perustuu talousarviossa määritettyihin määrä-

rahoihin, hakemusten määrään sekä hyvinvointijaoksen harkintaan avustussäännön lin-

jausten mukaisesti. Yleisavustusta voi saada vain yhdestä avustusmuodosta (nuoriso-, 

kulttuuri-, liikunta-, kylätoiminta- tai hyvinvointiavustus). 

Jakoperusteet 

Avustuksia jaettaessa ensisijaisena perusteena ovat: 

1. Toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus, jäsenmäärä, alueellinen jakauma, sekä toi-

minnan monipuolisuus. 

Muilta osin tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa huomioidaan: 

2. Kohdeavustuksissa hallintokulujen suhteellinen osuus kaikista kuluista. 

3. Hakijan valtiolta, kunnalta ja muulta yhteisöltä saamat avustukset ja lainat sekä 

niiden käyttö. 

4. Avustettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus ja suunniteltu käyttötapa. 

Erityisesti huomioidaan toiminta, joka tukee kunnan hyvinvoinnin edistämisen pai-

nopisteitä.  

5. Hakijan omatoimisuus huomioidaan niin ettei tarkoituksenmukainen taloudellinen 

toiminta vaikuta avustusta vähentävänä näkökohtana. 
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2. Yleis- ja kohdeavustukset: nuoriso-, kulttuuri- ja 

liikuntatoimi 

Siilinjärven hyvinvointijaos jakaa vuosittain talousarviossa myönnettyjen määrärahojen 

puitteissa yleisavustuksia liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan. Nuoriso- ja kulttuuri-

toimessa jaetaan myös kohdeavustuksia ja myönnetään siilinjärveläisille nuorille ja kult-

tuurisesti ansioituneille toimijoille stipendejä. 

Lisäksi liikuntatoimi myöntää koulutus- ja ohjaaja-avustuksia siilinjärveläisille urheilu- ja 

erityisliikuntajärjestöille ja palkitsee menestyneitä urheilijoita. Koulutus- ja ohjaaja-avus-

tuksissa on jatkuva haku.  

2.1. Yleisavustus 

Nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen yleisavustus on tarkoitettu siilinjärveläisten oma-

toimisen, sääntöjen mukaisen yhdistys- ja harrastustoiminnan tukemiseen, kehittämiseen 

ja monipuolistamiseen. Yleisavustusta on mahdollista saada vain yhdeltä toimialalta: nuo-

riso, kulttuuri tai liikunta. 

Avustusta voi hakea: 

• siilinjärveläinen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena 

tarkoituksena on nuoriso-, kulttuuri- tai liikuntatoiminnan järjestäminen 

Avustuksen hakeminen 

Avustusten hakuaika on pääsääntöisesti helmi-maaliskuussa. Avustushaku julkaistaan 

avoimeksi kunnan nettisivuilla ja paikallislehdessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta 

käsittelyyn.  

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus-

kertomus edelliseltä vuodelta sekä sen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle 

avustusta haetaan. Vuosittain on toimitettava myös päihteettömyyssopimus alle 18-vuo-

tiaita koskevan toiminnan osalta.  

Uusien hakijoiden on toimitettava voimassa olevat säännöt. Aikaisemmin avustusta saa-

neiden on ilmoitettava muutoksista nimenkirjoittajien ja sääntöjen osalta.  
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2.2. Nuoriso- ja kulttuuritoimen kohdeavustukset 

Yleistä 

Kohdeavustus myönnetään kunnan talousarvion puitteissa, yleensä kerta-avustuksena 

erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen. Kohdeavustusta voidaan myöntää 

harkinnanvaraisesti myös koulutuksen järjestämiseen ja niihin osallistumisesta aiheutuviin 

todellisiin kustannuksiin. Kohdeavustus voi olla enintään 50–80 % ko. kohteen kuluista. 

Hakemuksessa tulee ilmetä hankkeen todelliset kustannukset ja talousarvio. Avustusmak-

satus tapahtuu toteutuneiden kustannusten ja esitettyjen kuittien perusteella jälkikäteen.  

Avustukseen oikeutetut 

Avustusta myönnetään paikallisille järjestöille, yhdistyksille, yksityisille ja rekisteröimät-

tömille ryhmille yleishyödylliseen tarkoitukseen esim. yhteisöllinen toiminta, maksutto-

mien tai voittoa tavoittelemattomien tapahtumien järjestäminen Siilinjärvellä, paikallis-

kulttuurin ja toimijuuden vahvistaminen, esiintymispalkkiot ja paikallisesti merkittävät tal-

lenteet.  

Avustusta ei myönnetä 

• opiskelijoiden opinnäytetöihin 

• kalusto- ja työvälinehankintoihin ilman erityistä perustetta 

• koulun kerhoille 

• kansalaisopiston toimintaan 

• liikuntatapahtumiin 

• pelkästään tarjoiluun / ruokailuun 

• kurssin tai koulutuksen majoitus- ja ruokakuluihin 

• takautuvasti jo aiemmin järjestettyyn toimintaan 

Avustuksen hakeminen ja selvitys avustuksen käytöstä 

Kohdeavustushakemukset on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli jaettavissa 

olevaa avustusmäärärahaa on syksyllä vielä jäljellä voi viranhaltija päätöksellään myöntää 

yhteensä maksimissaan 2 500 eurolla avustuksia. 

Myönnetty avustus tulee käyttää hakemusvuoden aikana siihen kohteeseen, mihin se on 

haettu. Mikäli hanke tai suunnitelma jää kokonaan toteuttamatta, on tästä välittömästi 

ilmoitettava avustuksen myöntäneelle hallintokunnalle, eikä myönnettyä avustusta saa 

käyttää muuhun tarkoitukseen ilman kirjallisesti perusteltua ja viranhaltijan hyväksymää 

poikkeuslupaa. 

  



 

   

 

 

 

Siilinjärven kunta 

PL 5 
71801 Siilinjärvi 

 

Puh. 017 401 111 

Faksi 017 401 132 

 

etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi 

kirjaamo@siilinjarvi.fi 
Y-tunnus 0172718-0 

 

2.3. Nuoriso- ja kulttuuritoimen stipendit 

Siilinjärven hyvinvointijaoksen päätöksellä palkitaan vuosittain siilinjärveläisiä harrastajia 

stipendein / arvonimin. Nuori taideharrastaja ja Kulttuurjkiho -stipendeillä tuetaan siilin-

järveläisten kulttuuritoimijoiden ja harrastajien toimintaa, edistäen samalla kulttuuritoi-

mijoiden ja kunnan välistä yhteistyötä. 

Siilinjärveläisiltä nuoriso- ja kulttuuritoimijoilta pyydetään ehdotuksia Nuori Taideharras-

taja -stipendin saajaksi. Ehdotettujen tulee olla yli 12-vuotiaita siilinjärveläisiä, kulttuuria 

harrastavia ja harrastustaan edistäviä nuoria tai harrasteryhmiä. Henkilöllä tai ryhmällä 

toivotaan olevan useita harrastevuosia takanaan ja myös osoitusta aktiivisuudestaan eri-

laisissa kulttuuritoimissa. Myös yksittäiset kuntalaiset voivat antaa ehdotuksia. Ehdotusten 

tulee olla sähköisesti toimitettuina nuoriso- ja kulttuuritoimeen tai kirjallisesti kunnan kir-

jaamoon marraskuun aikana. 

Hyvinvointijaos palkitsee myös vuoden Kulttuurjkiho -stipendin saajan, jota edellisen vuo-

den vastaavasti valittu / palkittu henkilö tai ryhmä ehdottaa. Palkittavan tulee olla kun-

nassa kulttuurisella saralla erityisesti ansioitunut toimija tai toimijaryhmä. Kulttuurjkiho 

arvonimi myönnetään henkilölle tai ryhmälle vain kerran.  

2.4. Liikuntatoimen koulutus- ja ohjaaja-avustukset  

Urheiluseurojen ohjaaja-avustus alle 18-vuotiaiden ryhmille  

Ohjaaja-avustukseen hyväksytään liikuntaryhmä ennakkohakemusten perusteella. Avus-

tusta maksetaan alle 18-vuotiaille järjestetyistä, ohjatuista harjoitustilaisuuksista (ei kil-

pailuista eikä otteluista), joista ohjaaja pitää harjoituspäiväkirjaa. Pyydettäessä ohjaaja 

on velvollinen esittämään harjoituspäiväkirjan. Hyväksyttyyn kertaharjoitukseen on osal-

listuttava joukkuelajeissa vähintään 8 osallistujaa/harjoitus, yksilölajeissa 5 osallistu-

jaa/harjoitus. Henkilökohtaisen valmentajan harjoitusryhmässä on vähintään 3 nimettyä 

valmennettavaa, jotka eivät harjoittele edellä mainitussa yksilölajien ryhmässä. 

Erityisryhmien ohjaaja-avustus liikuntatoimintaan 

Ohjaaja-avustukseen hyväksytään liikuntaryhmä ennakkohakemuksen perusteella ja 

avustusta maksetaan erityisryhmiin lukeutuville erikseen järjestetyistä, ohjatuista liikun-

tatilaisuuksista, joista ohjaaja pitää harjoituspäiväkirjaa. Pyydettäessä ohjaaja on velvol-

linen esittämään harjoituspäiväkirjan maksatusajalta.  Säännöllisesti järjestettävään oh-

jattuun liikuntaan on osallistuttava vähintään 5 osallistujaa / liikuntakerta.   

Ohjaaja-avustusten maksatus. Ohjaaja-avustus maksetaan samalle ryhmälle korkein-

taan kahdesta ohjatusta harjoituksesta viikossa. Ohjaaja-avustuksia maksetaan kaksi ker-

taa vuodessa (kausi I 16.12.-15.6, kausi II 16.6-15.12). Harjoituskauden yhteenveto tulee 
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toimittaa pyydetyssä aikataulussa avustuskauden päätyttyä. Ohjaaja-avustus maksetaan 

urheiluseuran tai yhdistyksen tilille. 

Koulutusavustus 

Koulutusavustuksia myönnetään pääosin aloittelevien ohjaajien / valmentajien koulutuk-

siin. Koulutusavustusta voi saada maksimissaan 50 % toteutuneista koulutuskustannuk-

sista. Avustusta ei myönnetä koulutuksen matkakuluihin tai erillisiin majoituskuluihin.  

2.5. Menestyneiden urheilijoiden palkitseminen 

Yleisperiaatteet 

Siilinjärven hyvinvointijaoksen päätöksellä palkitaan vuosittain siilinjärveläisiä urheilijoita. 

Palkittavien tulee olla yksilölajeissa 14 vuotta täyttäneitä (joukkuelajeissa vähintään puo-

let) ja osallistua 15-vuotiaiden tai vanhempien ikäluokkien sarjoihin. Veteraanien ja ikä-

miesten / -naisten sarjoja ei huomioida stipendipalkinnoissa. Kunkin urheilijan / joukkueen 

osalta huomioidaan vain paras saavutus. 

Hyväksytyt lajit 

Valtionapuun oikeuttavien valtakunnallisten urheilun keskusjärjestöjen hyväksymät, kun-

kin liikuntalajin viralliset, eri ikäluokkien yleiset SM- kilpailut. 

Laskutapa 

SM- tai sitä arvokkaampien sijoitusten perusteella liitteessä olevasta taulukosta otetaan 

sarjan ja sijoituksen mukainen suhdeluku. 

Lajeissa, joissa SM-kilpailuihin on rajoitettu osanotto-oikeus luokittelun, tuloksen, piirin 

kiintiöiden tai karsintojen perusteella, on suhdeluku sama kuin taulukkolukema. Lajeissa, 

joissa osanottomäärä ei ole rajoitettu, voi suhdeluku olla pienempi kuin taulukkolukema. 

Mikäli saavutuksena on EM tai MM menestys korotetaan stipendiä harkinnan mukaan 10–

100 %. 

Valmentajien ja kuntourheilijoiden huomioiminen 

Stipendien jaon yhteydessä voidaan huomioida erillisillä tunnustuspalkinnoilla vuoden val-

mentaja/valmennusryhmä ja/tai vuoden urheiluteko.  

Säännön ulkopuoliset urheilusuoritukset 

Mikäli ilmenee valtakunnallisestikin huomionarvoinen urheilusaavutus, jolla on myönteistä 

merkitystä Siilinjärven tunnetuksi tekemisessä, voidaan tällainen saavutus palkita tämän 

säännön ulkopuolisenakin. Olympiatason tai muun merkittävän saavutuksen palkitsemi-

nen esitetään kunnanhallitukselle päätettäväksi. 
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Suhdelukujen määräytyminen 

 Yleinen sarja 

miehet + naiset 

Ikäryhmä 

17 v. - nuoret 

Ikäryhmä 

15–16 v. 

I 60 45 20 

II 45 30 15 

III 30 20 10 

IV 20   

V 15   

VI 10   

Joukkuepelien ja viestijoukkueiden osalta SM-mitalisaavutusten (sijat 1-3) lähtökerroin 

saadaan kertomalla osallistujien lukumäärällä tai korkeintaan 5:lla taulukossa oleva ikä-

luokan yksilösuorituksen suhdeluku. 

Joukkuelajien miesten ja naisten yleisiin sarjoihin osallistuvien edustusjoukkueiden sar-

janousut huomioidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella.  

2.6. Kiinteistöveroavustus 

Siilinjärveläiset yleishyödylliset, pääsääntöisesti nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan rekis-

teröidyt yhdistykset voivat hakea kiinteistöveroavustusta ylläpitämäänsä kiinteistöön. Ha-

kuaika on sama kuin muissa avustuksissa. Haku tapahtuu Oma Siilinjärvi -palvelussa.   

Hakemuksen pakolliset liitteet: 

• riittävä selvitys yleishyödyllisestä paikallisesta toiminnasta (esim. toimintakerto-

mus ja -suunnitelma) 

• kiinteistöveron suuruus (esim. verottajan ilmoitus kiinteistöverosta tai edellisen 

vuoden kiinteistövero) 

Kiinteistöveroavustuksen ehtona on, että kiinteistö on kuntalaisten yleisessä käytössä. 

Avustuspäätöksessä huomioidaan myös hakijan muu toiminta (esim. kaupallisuus). Kiin-

teistöveroavustuksella voidaan kompensoida koko kiinteistövero tai osa siitä.  

2.7. Avustuksen maksatus ja käytön valvonta 

Yleisavustusten osalta on syytä huomioida, ettei avustuksen tarkoituksena ole kulujen 

täysimääräinen kattaminen. Myönnettyjen avustusten maksatus tapahtuu kunnan talous-

säännön edellyttämällä tavalla. 

Nuoriso- ja kulttuuritoimen kohdeavustus maksetaan avustuksen saajan esittämiä asian-

mukaisia maksutositteita vastaan, ellei päätöksessä ole erikseen mainittu muuta maksu-

perustetta. Avustusta ei voi myöntää jo toteutuneisiin hankkeisiin. Mikäli kohdeavustuksen 
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käyttötarkoitus muuttuu, on siihen haettava poikkeuslupaa kirjallisesti viranhaltijalta. Mi-

käli suunniteltu toiminta jää toteutumatta, on siitä ilmoitettava välittömästi kohdeavus-

tuksen myöntäneelle hyvinvointijaokselle. 

Hyvinvointijaoksen tehtävänä on valvoa, että avustukset tullaan käyttämään myönnettyi-

hin tarkoituksiin ja että asetettuja ehtoja noudatetaan. Kunnan viranomaisilla on oikeus 

tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen nou-

dattamisen selvittämiseksi. Mikäli ehtoja ei ole noudatettu, voidaan myönnetty avustus 

vaatia maksettavaksi takaisin.  

Lisätietoja 

Liikuntatoimenjohtaja, Timo Hyötyläinen, 044 740 1314, timo.hyotylainen@siilinjarvi.fi  

Nuoriso- ja kulttuuritoimenjohtaja, Tuula Pärnänen, 044 740 1313, tuula.parnanen@sii-

linjarvi.fi   

3. Avustukset kylätoimintaan 

Siilinjärven kunta jakaa kylätoiminta-avustusta aktiivisille siilinjärveläisille kylä-/asukas-

yhdistyksille ja toimikunnille. Avustuksen suuruus riippuu talousarviossa määritetyistä 

avustusmäärärahoista.  

Kylätoiminta-avustuksia haetaan pääsääntöisesti Oma Siilinjärvi -palvelussa. Hakuaika on 

helmi-maaliskuussa ja päätökset julkaistaan huhtikuussa.  

Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa toimintakertomus sekä -suunnitelma.  

Lisätietoja 

Kehitysjohtaja Pekka Kauhanen, 044 740 1102, pekka.kauhanen@siilinjarvi.fi 

4. Hyvinvointiavustus 

Hyvinvointiavustuksen tavoitteena on tuottaa toimintaa tai yhteisöllisyyttä kuntalaisten 

hyvinvoinnin edistämiseksi. Toiminnan tulee tukea kuntastrategiaa ja kunnan hyvinvoinnin 

edistämisen painopisteitä. Hyvinvointiavustusta myönnetään siilinjärveläisille yhdistyksille 

ja toimijoille. Avustus voi olla yleis- tai kohdeavustusta. 

Avustus ei ole tarkoitettu kyläyhdistyksille eikä nuoriso-, kulttuuri- tai liikuntajärjestöille / 

yhdistyksille.  Avustuksella ei kateta kokonaiskustannuksia.   

Avustuksen haku tapahtuu ensisijaisesti Oma Siilinjärvi -palvelussa. Hyvinvointiavustus-

ten hakuaika on helmi-maaliskuussa ja päätökset julkaistaan huhtikuussa.  

mailto:timo.hyotylainen@siilinjarvi.fi
mailto:tuula.parnanen@siilinjarvi.fi
mailto:tuula.parnanen@siilinjarvi.fi
mailto:pekka.kauhanen@siilinjarvi.fi
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Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa riittävä selvitys hyvinvointia edistävästä paikallisesta 

toiminnasta (esim. toimintakertomus sekä -suunnitelma). 

Lisätietoja 

Hyvinvointikoordinaattori, Tanja Moilanen, 044 740 1123, tanja.moilanen@siilinjarvi.fi  
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