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ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET 
 
 
Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja elämänlaatulautakunnan avustusten jakamiseen. 
Tarvittaessa elämänlaatulautakunta voi tarkentaa avustamiseen liittyvää toimintapolitiikkaa 
myös erillisin päätöksin. Oriveden kaupungilla on halutessaan oikeus tarkistaa avustusta 
saaneen yhdistyksen tai yhteisön kirjanpito. 
 

1. AVUSTAMISESSA NOUDATETTAVAT OHJEET JA PERIAATTEET  
 

Yleistä 
 
Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia paikallisen liikunta-, nuoriso- ja 
kulttuuritoiminnan tukemiseen vuosittain talousarviossa varattavan määrärahan puitteissa. 
 
Oriveden kaupungin myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Orivedellä 
järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää orivesiläisten harrastusmahdollisuuksia ja 
hyvinvointia. 
 
Tehdessään avustuspäätöksen, elämänlaatulautakunta käyttää sille asiassa kuuluvaa 
harkintavaltaa. 
 

2. AVUSTUSMUODOT JA AVUSTUKSIIN OIKEUTETUT YHDISTYKSET, YHTEISÖT 
JA YKSITYISHENKILÖT  

 
2.1. Toimintakorvaus 

 
Kulttuuripalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidyille, paikallisille 
yhdistyksille/kulttuurijärjestöille ja kulttuuriyhteisöille. Toimintakorvausta myönnetään 
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. 
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten 
tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja 
edistämistä. Korvauksen tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten 
harrastusmahdollisuuksia. 
 
Liikuntapalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle, paikalliselle 
liikuntaseuralle tai yhdistykselle, jonka pääasiallisina toimintamuotoina ovat liikuntaa ja 
terveyttä edistävä toiminta tai kilpaurheilu. Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään 
vuoden ja toimintakorvaus myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman 
mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n perusteissa 
mainittua eettisesti perusteltua toimintaa. Tämä pitää sisällään dopingsäännösten 
noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa. Lisäksi edellytetään, että 
toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja korostetaan päihteettömyyttä, 
suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöstä huolehtimista.  



 
Nuorisopalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle, paikalliselle lapsi- ja 
nuorisotyötä tekeville yhdistyksille, jotka täyttävät nuorisolain ja -asetuksen mukaiset 
avustuksen saamisen edellytykset ja sääntöjensä mukaan kuuluvat nuorisotoiminnan 
piiriin. Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään vuoden ja toimintakorvaus myönnetään 
sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.  Lisäksi 
toimintakorvausta myönnetään aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoille, jotka ovat jäsenistön 
perusteella verrattavissa nuorisoyhdistyksiin ja kirjanpidossa selkeästi erotettavissa 
pääjärjestöstä. 
 
Toimintakorvausten jakoon liittyvät määräytymisperusteet 
 
Määräytymisperusteinaan elämänlaatulautakunta käyttää erityisesti toiminnan laajuutta, 
vaikuttavuutta ja lapsi- ja nuorisotoiminnan osuutta toiminnasta sekä merkitystä 
orivesiläisessä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnassa (yhteiskunnallinen merkitys). 
 
Toimintakorvauksen tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon 
hakijan toiminnan tarkoitus sekä toiminnan määrä, laatu ja laajuus. Lisäksi huomioon 
otetaan jäsenmäärä, yleisötapahtumien luku- ja osallistujamäärä, hakijan taloudellinen 
asema, muualta saatavissa olevat avustukset, toimintakorvauksen suunniteltu käyttötapa, 
toimintakorvauksen saamisen tarve ja hakijan koulutustoiminta. Lasten ja nuorten 
osallisuuden huomioiminen katsotaan lisäarvoksi.  
 
Terveysliikunta katsotaan lisäarvoksi. Toimintakorvausta myönnettäessä otetaan 
huomioon yhteisön kansanterveyden alalla tekemä työ, kuten yhteisön järjestämä 
terveysliikunta lapsille, työikäisille, senioreille ja erityisryhmille. 
 
Toimintakorvauksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa toiminnan toteuttamiseen. 
Elämänlaatulautakunnan myöntämä toimintakorvaus voi olla enintään 80 % 
toimintakuluista, oman varainhankinnan tulee kattaa vähintään 20 % toimintakuluista.  
Toimintakuluiksi lasketaan vain toimintaan liittyvät kustannukset, ei kiinteistöihin liittyviä 
kustannuksia (vuokra, sähkö, vesi, lämmitys). Mikäli myönnetty avustus ylittää edellä 
mainitun rajan, elämänlaatukunnalla on oikeus periä takaisin ylittävä osa avustuksesta. 

 
 
Toimintakorvausta ei myönnetä 
 

 verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen 

 kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan  

 rekisteröimättömille ryhmille 

 yksityishenkilöille 

 toimitilojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai investointeihin 

 työskentelyapurahana 

 ammatti- ja täydennysopintoihin 

 kokouspalkkioihin 

 hakijalle, jonka saamaa tukea kunnan muulta organisaatiolta voidaan pitää 
merkittävänä, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin tai 
jonka ei katsota kuuluvan nyt avustettavien joukkoon tai olevan avustuksen 
tarpeessa 

 
 
 



Toimintakorvausten hakeminen 
 
Toimintakorvaukset (liikunta, nuoriso, kulttuuri) on haettavissa maaliskuun viimeiseen 
arkipäivään mennessä. Hakulomakkeet ja tarkemmat ohjeet löytyvät Oriveden kaupungin 
nettisivuilta tai niitä saa liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimistosta. Mikäli osa 
avustussummasta on päätetty jakaa myöhemmin, sen hakuajasta ilmoitetaan erikseen. 
 
Avustusta haettaessa käytetään toimintakorvauslomaketta sekä siihen liittyvää liikunta-, 
nuoriso- tai kulttuuripalveluiden liitelomaketta. Hakemuksen liitteenä tulee olla edellinen 
vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille 
kaudelle, jolle avustusta haetaan. Lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot jäsenmäärästä, 
seuran hallinnosta, toiminnan määrästä ja laadusta sekä selvitys edellisenä vuonna 
myönnetyn avustuksen käytöstä. 
 
Avustusten hakuajasta ilmoitetaan kaupungin nettisivuilla, Oriveden Sanomissa ja 
kaupungin virallisella ilmoitustaululla noin neljä viikkoa ennen hakuajan päättymistä 
 

2.2. Koulutuskorvaus (liikunta) 
 
Koulutuskorvausten määräytymisperusteet 
 
Koulutuskorvausta myönnetään valmentaja-, ohjaaja- ja toimihenkilökoulutukseen, ei 
kilpailutoiminnan tukemiseen. Koulutuksen tulee tukea seuran ohjaamisen/ valmentamisen 
perusperiaatteita ja sen tulee liittyä kiinteästi seuran ydintoimintaan. Koulutuksella tulee 
olla lisäarvoa seuran eri toimijoiden osaamisen lisäämiseksi. 
 
Koulutuskorvaus on haettavissa tammikuun 15. päivään mennessä. Hakulomake löytyy 
Oriveden kaupungin nettisivuilta tai niitä saa liikuntatoimistosta.  Hakemukseen tulee liittää 
maksutositteet sekä koulutuksen kurssiohjelma. Matka- ja päivärahakustannuksia ei 
korvata. Koulutuskorvausta myönnetään enintään 500€/valmentaja, toimihenkilö, 
ohjaaja/kalenterivuosi. Omarahoitusosuus tulee olla vähintään 20 % /koulutus. 
 

2.3. Taiteilijan apuraha 
 
Kohdeapuraha myönnetään taiteenharjoittajille (ei yhdistykset) rajattujen työsuunnitelmien 
toteuttamiseen, työvälineisiin, työtilakuluihin, näyttelykuluihin, julkaisuihin, äänitteisiin yms.   
 
Taiteilijoiden kohdeapuraha on haettavissa tammikuun 15. päivään mennessä. 
Hakulomake löytyy Oriveden kaupungin nettisivuilta tai niitä saa kulttuuritoimistosta.  
Hakemukseen tulee liittää maksutositteet. Matka- ja päivärahakustannuksia ei korvata 
 

2.4. Palkinnot ja stipendit 
 

Vuoden urheilija  
Vuoden nuorisovalmentaja 
Vuoden tyttö- ja poikaurheilija (12-18v) 
Vuoden veteraaniurheilija 
Vuoden joukkue ja nuorisojoukkue (12-18v) 

 
Elämänlaatulautakunta valitsee ehdotusten pohjalta vuosittain vuoden urheilijan, 
nuorisovalmentajan, tyttö- poikaurheilijan, veteraaniurheilijan, joukkueen ja 
nuorisojoukkueen saavutusten perusteella.  



 
1. Urheilija voi olla minkä tahansa sarjan tai lajin edustaja. 

 
2. Huomioitavan urheilijan tulee olla ensisijaisesti orivesiläinen, mutta 

lajinsa/tasonsa mukaan voi edustaa myös ulkopaikkakuntalaista seuraa. 
Palkittavan joukkueen tulee edustaa orivesiläistä urheiluseuraa. 

 
3. Yksittäisen urheilijan menestys joukkueessa arvioidaan joukkueen tason 

sekä urheilijan joukkueessa esittämien erityisten suoritusten perusteella. 
 

4. Valmentajan, ohjaajan, toimitsijan tai tuomarin palkitsemisperusteena on 
esimerkillinen toiminta nuorten parissa, ansiokas valmennus- tai 
ohjaustoiminta tai pitkäaikainen taustatyö liikunnan edistämisessä 
orivesiläisessä liikunta- ja urheilutoiminnassa. 

 
5. Kaikilta palkittavilta edellytetään liikuntalain 1 §:n perusteissa mainittua 

eettisesti perusteltua toimintaa. Tämä pitää sisällään dopingsäännösten 
noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa. Lisäksi 
edellytetään, että seuratoiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja 
korostetaan päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöstä 
huolehtimista. 

 
6. Paikalliset liikunta- ja urheiluseurat sekä yksityishenkilöt voivat tehdä 

elämänlaatukunnalle esityksiä palkittavista henkilöistä ja joukkueista. 
 
 

Kunnon kuntalainen (liikuntapalkinto) 
 
Myönnetään ensisijaisesti orivesiläiselle henkilölle tai yhteisölle merkittävästä liikunta- tai 
urheiluteosta tai muusta työstä Oriveden liikuntaelämän edistämiseksi ja kehittämiseksi. 
Palkinnon saajan kotipaikka voi olla muukin kuin Orivesi, mikäli toimija on poikkeuksellisen 
merkittävällä tavalla edistänyt tai kehittänyt Oriveden liikuntatoimintaa. 
 

Kulttuuripalkinto 
 
Myönnetään ensisijaisesti orivesiläiselle henkilölle tai yhteisölle ansioista Oriveden taide- 
ja kulttuurielämän edistämiseksi taikka merkittävästä kulttuuriteosta. Palkinnon saajan 
kotipaikka voi olla muukin kuin Orivesi, mikäli toimija on poikkeuksellisen merkittävällä 
tavalla edistänyt tai kehittänyt Oriveden kulttuuritoimintaa. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa 
usean henkilön tai yhteisön kesken.  
 

Nuorisotoimijapalkinto 
 
Myönnetään ensisijaisesti orivesiläiselle nuorelle, nuorten parissa toimijalle tai nuorisotyötä 
tekevälle yhteisölle. Palkinnon saajan kotipaikka voi olla muukin kuin Orivesi, mikäli toimija 
on poikkeuksellisen merkittävällä tavalla edistänyt tai kehittänyt Oriveden nuorisotoimintaa. 
 
 

Palkintojen ja stipendien määräytymisperusteet 
 
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalveluiden palkinnot ja stipendit jaetaan vuosittain 
itsenäisyyspäivän juhlassa. Elämänlaatulautakunta käyttää harkintaa vuosittain palkintojen 



jakamisessa tai jakamatta jättämisessä. Palkinto voi olla stipendi, muistoesine tai 
kunniakirja vuosittaisen määrärahan puitteissa. 
 

Palkintojen ja stipendien hakeminen 
 
Palkinnot ja stipendit (liikunta, nuoriso ja kulttuuri) ovat haettavissa lokakuun 15. päivään 
mennessä. Seurat ja yhdistykset tekevät ehdotuksia palkinnon ja stipendien saajista 
määräaikaan mennessä.  Palkinnoista ja stipendien hausta ilmoitetaan kaupungin 
nettisivuilla, Oriveden Sanomissa ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla noin neljä viikkoa 
ennen hakuajan päättymistä. 
 
 

3. AVUSTUSTEN MAKSATUS  
 
Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen kunnan talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden 
mukaan ja elämänlaatulautakunnan lainvoimaisten päätösten mukaisesti. 
 

4. TILISELVITYS EDELLISEN VUODEN AVUSTUKSISTA  
 

Edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen käytöstä on toimitettava selvitys seuraavan 
vuoden avustusten hakuajan loppuun mennessä. Selvitys on uuden avustuksen 
myöntämisen edellytys. Yhdistyksiltä vaaditaan tilinpäätöstiedot tai erillinen selvityslomake 
avustuksen käytöstä. 
 
 
 

5. MUITA TOIMINTAKORVAUKSEEN LIITTYVIÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA  
 

- Avustettavan toiminnan on oltava hyvien tapojen mukaista.  
- Myöhässä tulleita avustushakemuksia ei huomioida.  
- Yhdistys ja yhteisö tai yksityishenkilöt ovat velvollisia säilyttämään hakemukset ja 

niihin liittyvät asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan toimintavuoden päättymisestä. 
 


