
 

 

KUNNAN AVUSTUKSET 2020 

Tyrnävän kunta myöntää vuosittain Tyrnävällä toimiville järjestöille ja yhdistyksille 

järjestöavustuksia. Järjestöavustuksilla tuetaan yhdistysten ja harrasteryhmien toimintaa. Haettavina 

avustuslajeina ovat toiminta-avustukset, kulttuuritoimen avustukset, nuorisotoimen avustukset ja 

liikuntatoimen perusavustukset. Myöhemmin vuoden aikana jaetaan myös liikuntatoimen 

kohdeavustukset ohjaus- ja tapahtuma-avustuksina. Alla olevat summat ovat vuoden 2020 avustuksia 

ja ne muuttuvat vuosittain valtuuston myöntämän määrärahan mukaan. 

Toiminta-avustukset 

Toiminta-avustuksia on myönnetty muun muassa kyläyhdistyksille, eläkeläisjärjestöille ja muille 

yleishyödyllisille yhteisöille. Avustusten jakoperusteina ovat: 

• Tyrnäväläisten hyväksi tapahtuva toiminta 

• Avustettavan toiminnan yleishyödyllisyys, laajuus, vaikuttavuus ja avustuksen tarve 

• Pelkästään uskolliseen tai poliittiseen toimintaan avustusta ei myönnetä 

Kulttuuriavustukset 

Kulttuuritoimen avustukset kohdennetaan kulttuuri- ja taidetoimintaan. Avustuksia myönnettäessä 

arvioidaan hakijan merkittävyyttä, näkyvyyttä, laatua ja omatoimisuutta osana kunnan 

kulttuuritoimintaa, joka lisää kulttuurialan harrastajien määrää ja monipuolistaa Tyrnävän 

kulttuuritarjontaa. Avustuksen kohteena voivat olla yksittäiset henkilöt, ryhmät ja järjestöt. 

Kulttuuritoimen avustuksiin on varattu 2200€ ja se jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan. 

Nuorisotoimen avustukset 

Nuorisotoimen avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä nuorten omaehtoiselle 

toiminnalle. Avustusta myönnetään varhaisnuoriso- ja nuorisojärjestöille tai niiden 

paikallisyhdistyksille tai nuorten toimintaryhmille, joiden jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan 

osallistuvista noin ⅔ on 7-28-vuotiaita tyrnäväläisiä. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka edistää 

ja tukee nuorten omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja parantaa osallisuutta. Nuorisotoimen 

avustuksiin on varattu 5500€ määräraha ja se jaetaan kevään haun yhteydessä kokonaan.  

Liikuntatoimen avustukset 

Liikuntatoimen vuosiavustuksen kunnanhallitus jakaa perusavustuksina 10 000€ ja myöhemmin 

vuoden aikana kohdeavustuksina (ohjaus- ja tapahtuma-avustuksina) 8000€. 

Vuosiavustuksen jakoperusteet ovat seuraavat: 

1. Perusavustus 

Perusavustusta voi saada tyrnäväläinen rekisteröitynyt yhdistys, jonka pääasiallinen toiminta 

sääntöjensä mukaisesti on liikuntatoiminta. Perusavustusta jaettaessa otetaan huomioon koko seura-

/yhdistystoiminta edelliseltä vuodelta eli muun muassa osallistujamäärät, pidetyt ohjauskerrat sekä 

seuran/-yhdistyksen tulevan kauden suunnitelmat.  

2. Kohdeavustukset 



kohdeavustus jaetaan seuraaviin avustusmuotoihin: 

• ohjausavustukset 

• koulutusavustus 

• valmentajakurssit 

• tapahtuma-avustukset 

Kohdeavustuksista kohta 2.1 on tarkoitettu vain juniorivalmennukseen ja ohjaukseen.  

2.1 Ohjausavustusta saadakseen seurat ilmoittavat kaikki harjoituskerrat neljännesvuosittain. 

Ohjatuista harjoituksista maksetaan enintään kaksi (2) harjoitusta per ryhmä (vähintään 7 osallistujaa) 

tai yksilövalmennettava per viikko. 

Avustus 

Taso € 

Ei koulutustasoa 4,50 

Koulutustaso 1 7 

Koulutustaso 2 8 

Koulutustaso 3 9 

Koulutustaso 4 10,50 

Koulutustaso 5 10,50 

 

2.2 Koulutusavustus, valmentajakurssit 

Taso € 

Koulutustaso 1 34 

Koulutustaso 2 60 

Koulutustasot 3,4 ja 5 85 

Toimijakurssi 17€/osallistuja 

 

Huom! Tyrnävällä järjestettävästä koulutuksesta avustus on 50%:ia edellisistä avustussummista. 

2.3 Tapahtuma-avustus 

Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, yrityksille tai yhteisöille, joiden 

järjestämä tapahtuma täyttää seuraavat ehdot: 

• Tapahtuma on liikunnallinen ja se järjestetään Tyrnävän kunnan alueella 

• Tapahtuma liikuttaa tyrnäväläisiä ja se monipuolistaa alueen tapahtumatarjontaa 

• Avustusta haetaan tai sen hakemisesta sovitaan liikuntasihteerin kanssa ennen tapahtumaa 

• Tapahtumasta raportoidaan tapahtuman jälkeen 

Tapahtuma-avustusta maksetaan 300€/tapahtuma. Hakija voi saada tapahtuma-avustuksen myös 

kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kanssa yhdessä järjestettävään tapahtumaan (esim. 

kunnanmestaruuskisat, turnaukset, puulaakit jne.) 

Tyrnävän kunnalla on oikeus tarkistaa avustetun tahon kirjanpito ja toiminnan raportointi. Väärin 

perustein saatu avustus voidaan periä takaisin. Määrärahojen loppuessa kohdeavustuksien jako 

päättyy.  


