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Vapaa-aikapalveluiden avustusohje  
 
 

1. LIIKUNTATOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain savonlinnalaisille rekisteröidyille järjestöille kohdeavustuksia 
talousarviossa varatun määrärahan puitteissa jäljempänä mainittujen periaatteiden mukaisesti. 
 
Avustuksilla pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja terveyttä, painopistealueena ovat 
lapset ja nuoret. Avustuksia voidaan myöntää myös kylätoimikunnille. 
Avustettavan toiminnan tulee edistää liikuntaharrastusta ja terveitä elämäntapoja. 
Avustettavalta toiminnalta edellytetään aina omarahoitusosuutta. 
 
KOHDEAVUSTUKSET 
 
Vapaa-aikapäällikkö voi myöntää kohdeavustuksia talousarvioon varatun määrärahan puitteissa 
enintään 1000 euroa/kohde. Suuremmista avustuksista päättää sivistyslautakunta. Kohdeavustusta 
voi hakea järjestön ja paikallisen liikuntatoiminnan kehittämiseen seuraavien periaatteiden 
mukaisesti: 
 
Koulutus 
 
Avustusta voidaan myöntää paikalliselle järjestöille, jonka savonlinnalainen jäsen osallistuu 
keskusliiton, lajiliiton tai piirijärjestöjen järjestämään valmennuksen ja ohjaustoiminnan perus- ja 
lajikoulutukseen sekä perusosan suorittaneiden valmentajien jatkokoulutukseen. 
 
Avustusta voi hakea tositteita vastaan koulutuksesta aiheutuneisiin materiaali- ja kurssimaksuihin. 
Korvauksen myöntäminen edellyttää seuran sitoutumista siihen, että koulutuksen saanut henkilö 
velvoitetaan toimimaan koulutuksen edellyttämässä tehtävässä. Matkakuluja ei korvata. Ulkomailla 
tapahtuvia koulutustilaisuuksia avustetaan harkinnan mukaan. Koulutusavustusta ei myönnetä 
kursseihin tai koulutuksiin, jotka valmistavat ammattiin.  
 
Liikuntapaikka 
 
Avustusta voidaan myöntää Savonlinnan kaupungin alueella sijaitsevien liikuntapaikkojen (ei 
Savonlinnan kaupungin omistamien ja hallinnoimien) käytöstä aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi. 
Korvausta maksetaan alle 19-vuotiaille järjestetystä ohjatusta toiminnasta. 
 
Paikallisten liikuntapaikkojen kunnostamista, rakentamista tai olosuhteiden kehittämistä voidaan 
tukea kohdeavustuksella. 
 
Koulujen liikuntasalien käyttöä avustetaan, mikäli kyseessä on ohjattu harjoitus ja vuorolle 
osallistujista vähintään 80 % on alle 19-vuotiaita. Avustus maksetaan suoraan kouluille. 
Seurat maksavat harjoitusvuoroistaan 30 % omavastuun. Saman periaatteen mukaan peritään 
korvaukset kaupungin kenttien käytöstä. 
 
Kerimäen Liikuntahallin harjoitusvuoron omavastuu on 30 %. 
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Savonlinnan Liikuntahallin harjoitusvuoron omavastuu on 50 %.  
Uimahalli PikkuSaimaan käyttöä ei avusteta. 
Talvisalon kilpa- ja harjoitusjäähallin käyttöä ei avusteta. 
 
Tilaisuus 
 
Savonlinnassa järjestettävien EM-, PM-, SM- sekä valtakunnallisten liikuntajärjestöjen 
mestaruuskilpailuiden aiheuttamiin kuluihin voidaan myöntää kohdeavustusta. Avustuksella voidaan 
tukea urheiluseurojen alle 19-vuotiaiden savonlinnalaisten jäsenten osallistumista kansainvälisiin 
arvokilpailuihin. 
Mikäli Savonlinnassa järjestettävä tilaisuus on kaupungille merkittävä esimerkiksi suuren 
osallistujamäärän vuoksi, matkailullisesti tai taloudellisesti, voidaan tilaisuudelle myöntää 
kohdeavustusta, vaikka se ei muutoin täyttäisikään edellä mainittuja ehtoja. 
 
Muu kohdeavustus 
 
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi soveltavan ja ikäihmisten liikunnan tukemiseen, avustusta 
myönnettäessä huomioidaan erityisesti aktiivisten, toimintaan osallistuvien määrä. Avustettavan 
toiminnan tulee edistää liikuntaharrastusta ja terveitä elämäntapoja. 
 

2. NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 

Sivistyslautakunta myöntää vuosittain savonlinnalaisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille 
avustusta lähinnä hankkeiden toteuttamista varten. 
Vapaa-aikapäällikkö voi myöntää kohdeavustuksia nuorisoyhdistyksille talousarvioon varatun 
määrärahan puitteissa enintään 1000 euroa/kohde. Suuremmista avustuksista päättää 
sivistyslautakunta. 
 
Avustuksen tarkoituksena on nuorille suunnatun toiminnan kehittäminen ja lisääminen. Avustusta voi 
hakea esimerkiksi uudenlaisen toiminnan käynnistämiseen, koulutustilaisuuteen, 
nuorisotapahtumaan tai välineistön hankintaan. 
 

3. KOHDEAVUSTUSHAKEMUSTEN KÄSITTELY 

Kohdeavustuksia voidaan hakea koko vuoden ajan kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. 
Mikäli on tiedossa, että kulu toteutuu myöhemmin samana vuonna, on avustus haettava ennakkoon ja 
tositteet toimitetaan myöhemmin. Tositteet on pyrittävä toimittamaan ensi tilassa. 
Mikäli 30.11. jälkeen tulee yllättäviä kuluja, jotka täyttävät avustusten jakoperusteet, voi näihin 
kuluihin hakea avustusta ja hakemukset huomioidaan seuraavan vuoden käsittelyssä. 
 
Hakemuslomakkeita saa sivistysvirastosta, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan 
yhteispalvelupisteistä sekä osoitteesta www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet 
 
Hakemuslomake tulee lähettää sivistysvirastoon toimistosihteeri Leena Muhoselle (Olavinkatu 27 
57130 Savonlinna) tai sähköisesti sivistys.virasto@savonlinna.fi 
 
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
 
Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi avustuksen hakijan tulee huomioida Savonlinnan kaupungin yleiset 
avustusehdot. Yleiset avustusehdot löytyvät osoitteesta: www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet 
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