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Äänekosken kulttuuri- ja liikuntalautakunnan toiminta-avustusten myöntämisperus-

teet 

 

Kenelle:  

Toiminta-avustuksia voivat hakea äänekoskelaiset rekisteröityneet yhdistykset.   

 

- Kulttuurialan yhdistykset  

- Kyläyhdistykset ja kaupunginosayhdistykset 

- Liikunta-alan yhdistykset  

- Nuorisoyhdistykset 

 

Mihin tarkoitukseen:  

Toiminta-avustus on yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvää avustusta. Tämä voi pi-

tää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä ja niitä kuluja, jotka edesauttavat yhdis-

tyksen toimintaa.  

 

Avustuksia ei myönnetä:  

Rekisteröimättömille yhdistyksille tai toimikunnille  

 

Hakuaika 

Hakuaika vuosittain huhtikuussa  

 

Päätöksenteko ja maksatus  

Päätöksen toiminta-avustuksista tekee kulttuuri- ja liikuntalautakunta.    

 

Avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman, edellyttäen, että hakija on toimittanut 

kaikki tarvittavat hakemusasiakirjat liitteineen määräaikaan mennessä. 

 

Myöntämisperusteet  

- Yhdistyksen kotipaikan tulee olla Äänekoski  

- Yhdistyksen toiminnan on tapahduttava Äänekoskella   

- Yhdistyksen toiminnan tulot ja menot tulee voida todentaa yhdistyksen kirjanpidosta 

- Toiminta-avustusta voidaan myöntää vain yhdistyksen sääntöjenmukaiseen toimin-

taan 

- Yhdistyksellä tulee olla toiminnan edellyttämää omaa varainhankintaa  

- Toiminta-avustusta ei myönnetä yhdistykselle, jonka jäsenyys on rajattu tai jonka 

toiminta on suljettu muulta kuin jäsenistöltä   

- Toiminta-avustus myönnetään kokonaisharkintaan perustuen, jossa otetaan huomi-

oon toiminnan laajuuteen, yhteistyöhön ja osallisuuteen liittyvä pisteytys.   

- Uusien yhdistysten, jotka on perustettu toiminta-avustuksen myöntämisvuonna, toi-

minta-avustus myönnetään kokonaisharkintaan perustuen.  

- Yhdistyksen toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-

mista sekä tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa  

- Lisäksi kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan 

omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustus-

ten käyttötarkoituksen toteutumiseen  
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Laajuus-, yhteistyö- ja osallisuuskriteerit sekä niiden pisteytys 

 

Kaikissa laajuus-, yhteistyö ja osallisuuskriteereihin liittyvissä kysymyksissä tarkoitetaan 

avustuksen myöntämisvuotta edeltävän vuoden lukuja.  

 

Ohje: Vuoden 2023 toiminta-avustuksissa huomioidaan vuoden 2022 toteutuneet luvut, vuo-

den 2024 toiminta-avustuksissa vuoden 2023 luvut, jne.    

 

1. Toiminta  

 

1.1 Jäsenmäärä 3-20 (1p) 21-50 (2p) 51-80 (3p) 81-150 (4p) yli 150 (5p) 

 

Ohje: Jäseniksi voidaan laskea henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Jäsenten 

määrän tulee olla todennettavissa yhdistyksen jäsenrekisteristä.  

 

1.2. Toimintaan osallistuvien lukumäärä (osallistumiskerrat) 30-500 (1p) 501-1500 (2p) 

1501-5000 (3p) 5001-15000 (4p) yli 15 000 (5p)  

 

Ohje: Yhdistyksen toimintavuoden aikana järjestämään toimintaan osallistuneiden henkilöi-

den osallistumiskertojen yhteenlaskettu lukumäärä, esim. tapahtumissa, talkoissa, kurs-

seilla, harjoituksissa, kokouksissa tai muissa kokoontumisissa, jne. Lukuun hyväksytään 

mukaan myös digitaalisten toimintojen, kuten striimattujen kurssien, tapahtumien, jne. kat-

somiskerrat.   

 

Esimerkiksi: Yhdistys järjestää vuoden aikana kolmet talkoot, joihin osallistuu jokaiseen 10 

henkilöä, yhden tapahtuman, johon osallistuu 50 henkilöä ja neljä muuta kokoontumista, 

johon osallistuu jokaiseen 7 henkilöä. Toimintojen yhteenlasketut osallistumiskerrat 108.     

 

1.3. Järjestetyn toiminnan lukumäärä (esim. tapahtumat, näyttelyt, leirit, harjoitukset, tal-

koot, kokoukset ja muut kokoontumiset, jne. järjestämiskerrat yhteensä) 5-50 (1p) 51-150 

(2p) 151-500 (3p) 501-3000 (4p) 3001-8000 (4p) yli 8 000 (5p)  

 

Ohje: Yhdistyksen järjestämällä toiminnalla tarkoitetaan tässä yhdessä tekemistä, eli toimin-

taa, johon osallistuu vähintään 3 henkilöä yhtä aikaa.  

 

Esimerkki 1: Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana kolme kokousta, yhden tapahtuman 

ja kahdet talkoot. Yhdistyksen järjestetyn toiminnan lukumäärä on 6.  

 

Esimerkki 2: Yhdistys järjestää viikonloppuleirin, jossa on neljät eri harjoitukset, tämä laske-

taan 4 järjestämiskerraksi.  

 

Esimerkki 3: Yhdistys rakentaa talkoilla laavun, laavun rakentamiseen järjestetään kolmet 

talkoot, tämä lasketaan 3 järjestämiskerraksi    

 

1.4. Alueellinen jakautuminen  

Toiminta 1 - 2 taajamassa / kylässä (2p) 

Toiminta 2 -4 taajamassa / kylässä (4p) 
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Toiminta koko Äänekosken alueella (5p) 

 

1.5. Toiminnassa mukana olevien ikäryhmien määrä (ei yhden ikäryhmän kaikki käynti-

kerrat esim. saman lajin harjoituksissa, vaan toimintaan ilmoittautuneet tai esim. erillisten 

tapahtumien, näyttelyiden, kurssien, talkoiden osallistujat)  

 

0-11 vuotiaat 1-20 (1p) 21-50 (2p) 51-200 (3p) 201-600 (4p) yli 600 (5p)  

12-17 vuotiaat 1-20 (1p) 21-50 (2p) 51-200 (3p) 201-600 (4p) yli 600 (5p) 

17-29 vuotiaat 1-20 (1p) 21-50 (2p) 51-200 (3p) 201-600 (4p) yli 600 (5p) 

29-65 vuotiaat 1-20 (1p) 21-50 (2p) 51-200 (3p) 201-600 (4p) yli 600 (5p) 

66 + vuotiaat 1-20 (1p) 21-50 (2p) 51-200 (3p) 201-600 (4p) yli 600 (5p) 

 

Nuorisoavustuksissa huomioidaan ainoastaan alle 29-vuotiaat toimintaan osallistuvat. Nuo-

risoavustuksissa ikäluokissa 12-17 vuotiaat käytetään pisteissä kerrointa 3 ja ikäluokissa 

17-29 vuotiaat kerrointa 2.   

 

Esimerkki 1: Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana kaksi erillistä kerhoa 12-17 vuotiaille, 

toiseen kerhoon ilmoittautuu 8 henkilöä ja toiseen 5 henkilöä. Toiminnassa mukana olevien 

12-17 vuotiaiden määrä on 13.   

 

Esimerkki 2: Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana lajin x harjoitustoimintaa 12-17 vuo-

tiaille 3 eri ryhmässä. Ryhmään 1 on ilmoittautunut 12 henkilöä, ryhmään 2 on ilmoittautunut 

10 henkilöä ja ryhmään 3 on ilmoittautunut 13 henkilöä. Toiminnassa mukana olevien 12-17 

vuotiaiden määrä on 35.  

 

Esimerkki 3: Yhdistys järjestää toimintavuoden aikana kahdet erilliset talkoot, joihin osallis-

tuu 7 henkilöä, jotka ovat 17-29 vuotiaita, 10 henkilöä, jotka ovat 29-65 vuotiaita ja 6 henki-

löä, jotka ovat yli 66 vuotiaita. Toiminnassa mukana olevien 17-29 määrä on 20, 29-65 

määrä on 12 ja yli 66 vuotiaiden määrä on 12.            

 

2.Yhdistyksen talous 

 

Myönnetty avustus voi olla korkeintaan 50 % yhdistyksen edellisvuoden kokonaismenoista, 

joka todennetaan yhdistyksen vahvistetulla tilinpäätöksellä.  

 

2.1. Omatoiminen (kaupungin toiminta-avustuksen ja kohdeavustusten ulkopuolinen) va-

rainhankinta kokonaistuloista esim. myyntitulot, pääsylipputulot, osallistumismak-

sut, jäsenmaksut, muut avustukset, jotka todennetaan yhdistyksen vahvistetulla tilin-

päätöksellä 

 

50-59 % kokonaistuloista (1p)  

60-69 % kokonaistuloista (2p) 

70-79 % kokonaistuloista (3p) 

80-84 % kokonaistuloista (4p) 

85 + % kokonaistuloista (5p) 

 

3 Yhteistyö ja osallisuus  
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3.1. Yhdistys tekee yhteistyötä Äänekoskelaisten yhdistysten, muiden toimijoiden tai 

kaupungin eri toimialojen kanssa.  

 

1-3 toimijan kanssa (1p) 

4-6 toimijan kanssa (2p) 

7-9 toimijan kanssa (3p) 

10-13 toimijan kanssa (4p) 

14 + toimijan kanssa (5p) 

 

Nimeä yhteistyötoimijat:  

Kerro lyhyesti, minkälaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään: 

 

3.2. Yhdistys tekee yhteistyötä alueellisten, valtakunnallisten tai kansainvälisten toi-

mijoiden kanssa (esim. hyvinvointialue, keskusjärjestöt, valtio, muut verkostot) 

 

1-3 toimijan kanssa (1p) 

4-6 toimijan kanssa (2p) 

7-9 toimijan kanssa (3p) 

10-13 toimijan kanssa (4p) 

14 + toimijan kanssa (5p) 

 

Nimeä yhteistyötoimijat:  

Kerro lyhyesti, minkälaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehdään: 

 

3.3.Yhdistys osallistaa jäseniään ja toimintaan osallistuvia toiminnan suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin 

 

Toiminnan suunnitteluun (1p) 

Toiminnan toteutukseen (1p) 

Toiminnan arviointiin (1p) 

 

Kerro lyhyesti, miten yhdistys osallistaa toiminnan suunnitteluun:  

Kerro lyhyesti, miten yhdistys osallistaa toiminnan toteutukseen:  

Kerro lyhyesti, miten yhdistys osallistaa toiminnan arviointiin:  

 

4. Toiminta-avustuksen käyttö  

 

4.1. Mihin kuluihin toiminta-avustus käytetään yhdistyksen sisällä? 

 

 
 


