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Järvenpään kaupungin liikuntatoiminta-avustusten ha-
kuohjeet, kriteerit ja pisteytys 2023–2024  

1. Yleistä  

Hakuaika: 1.3.–6.4.2023 

Haetaan erillisillä sähköisillä hakulomakkeilla  
 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää avus-

tusmäärärahojen jakamisesta. Tarvittaessa tekniset korjaukset hyvinvointilautakunnan 
päättämiin avustussääntöihin tekee liikuntapäällikkö. Hyvinvointilautakunta päättää lii-

kuntatoiminta-avustuksien jakamisesta näiden sääntöjen mukaisesti harkinnanvaraisesti 

vuosittaisen talousarvion avustusmäärärahojen puitteissa ja talousarvion avustusohjeiden 
mukaisesti. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan myös kaupungin yleistä avustuksiin 

liittyvää ohjetta yhdistysten talousasioiden tarkastamisesta. Liikuntatoiminta-avustuksiin 
käytetään talousarvion avustusmäärärahasta 100 %. Avustuksissa on painotettu mm. 1–

20-vuotiaille järjestettyä ohjattua ja ilman ikärajaa matalan kynnyksen sekä soveltavan lii-

kunnan liikuntatoimintaa.   
  

Avustuksia jakaessaan hyvinvointilautakunta käyttää perusteena opetusministeriön ja val-
tioneuvoston antamia ohjeita. Avustusta myönnetään pääsääntöisesti kokonaisharkinnan 

perusteella rekisteröidyille paikallisille urheiluseuroille tai liikuntatoimintaa harjoittaville 

yhdistyksille, jotka kuuluvat jäsenenä johonkin sellaiseen valtakunnalliseen liikuntajärjes-
töön, jonka valtioneuvosto on liikuntalain 10 §:n perusteella ja liikunta-asetuksen 8 §:n pe-

rusteella hyväksynyt liikuntalain nojalla oikeutetuksi samaan valtion avustusta tai sellai-
selle paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toiminta sääntöjen mukaan on pää-

asiassa liikuntaa. Opetusministeriö pitää luetteloa tässä tarkoitetuista valtakunnallisista 

liikuntajärjestöistä. 
 

Avustusmäärärahan kokonaissumma on 55 000 euroa. 

 

2. Avustuksen hakeminen  
 

Avustuksiin oikeutettujen on toimitettava hakemuksensa vuosittain huhtikuun 10. päivään 
tai sitä edelliseen arkipäivään mennessä, siten kuin kaupungin virallisten ilmoitusten kuu-

luttamisessa on kulloinkin erikseen päätetty. Myöhästyneitä anomuksia ei käsitellä.  

 
Avustusta haetaan sähköisellä hakemuksella. Sähköinen avustushakemus ja hakuohjeet 

löytyvät Järvenpään kaupungin verkkosivuilta: www.jarvenpaa.fi > Kaupunki- ja päätök-
senteko > Osallistu ja vaikuta > Avustukset 

 

Palveluun sisäänkirjautuminen vaatii tunnistautumisen (pankkitunnukset, mobiilivar-
menne tai sirullinen varmennekortti).  

 

Sähköisistä avustushakemuksista löytyy  -merkin takaa palvelukohtaisesti tarkennettuja  
ohjeita avustuksen hakemisesta. 
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Avustushakemukseen liitetään avustushakemuksessa mainitut liitteet:  
• toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta  

• tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta  
• tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta  

• ote seuran vuosikokouksen päätöksestä, jolla edellisen tilikauden tilinpäätös on hyväk-

sytty  
• toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan  

• talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan 

 
Hyvinvointilautakunnan jäsenillä ja/tai liikuntapalveluilla on oikeus tutustua asiapaperei-

den alkuperäisiin kappaleisiin ja pyytää yhdistykseltä tarvittavia lisäselvityksiä hakemuk-
seen liittyen. Kaupungin tilintarkastajalla on oikeus tarkastaa avustusta saaneen yhdistyk-

sen hallintoa ja tilejä siltä osin, kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. Hakemusta 

voidaan pyytää täydentämään sen jättämisen jälkeen.  
  

Liikuntapalvelut antavat vuosittain tarkentavia ohjeita liikunta-avustuksen hakemiseen. 
Avustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä pöytäkirjanotteella.   

  

Lisätietoja: Järvenpään liikuntapalvelut puh. 040 315 2062 
 

 

3. Avustuksen myöntäminen 
 

Avustusta voidaan myöntää sitä hakeville urheiluseuroille sekä muille liikuntaa edistäville 

yhdistyksille (rekisteröitynyt yhdistys tai vastaava juridisesti järjestäytynyt yhteisö).  Yhdis-
tyksen kotipaikan tulee olla Järvenpää.  

 

Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös muualla rekisteröidylle yhdistyk-
selle, jos sillä on merkittävästi liikuntaa edistävää toimintaa Järvenpäässä. Toiminnan 

osuus eri kunnissa tulee näkyä erikseen yhdistyksen hyväksytyssä toimintakertomuksessa. 
Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen toiminnasta vain järvenpääläi-

siin kohdistuva toiminnan osuus ja jäsenmäärä.  

 
Avustus myönnetään kaksivuotisena niin että vuonna 2023 avustus säilyy samansuurui-

sena myös 2024, jos hakijan toiminnan sisältö on ennakoitavissa olevan vaikutettavuudel-
taan vastaavan kaltainen myös 2024. Toiminnan tulee siis olla vakiintunutta ja näkymä tu-

lee olla usean vuoden päähän. Avustusta saavan tahon on raportoitava toiminnastaan 

vuosittain kirjallisesti Järvenpään liikuntapalveluille, jotta seuraavan vuoden toiminta-
avustus voidaan maksaa avustuksen saajalle. 

 
Toiminta-avustusta saaneet yhdistykset tekevät tiiviin (max. yksi A4) kirjallisen selvityksen 

toiminta-avustuksen käytöstä edellisen kalenterivuoden aikana. 

 
Kun toiminta-avustusta nauttiva taho saa vuoden 2023 osalta vuosikokouksen pidettyä 

tulee kirjaamoon lähettää yhdistyksen vuosikokouksen materiaaleista toimintasuunni-

telma ja toimintakertomus sekä allekirjoitettu tilinpäätös. Seuraavan vuoden toiminta-
avustusta ei makseta ennen kirjallista selvitystä. Vuosikokousmateriaalin toimittamatta 

jättäminen aiheuttaa avustusvarojen takaisinperinnän.  
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Kaikki materiaalit toimitetaan osoitteeseen: kirjaamopalvelut@jarvenpaa.fi 
 

Avustus myönnetään hakulomakkeella kerättävien tietojen perusteella. Yhdistykselle ei 
myönnetä samaan käyttötarkoitukseen avustusta kaupungin muista avustusmäärära-

hoista. Hyvinvointilautakunnan jäsenillä ja/tai liikuntapalveluilla on oikeus tutustua hake-

mukseen liitettyjen asiapapereiden alkuperäisiin kappaleisiin. Avustuksien takaisin perimi-
nen on mahdollista ja sanktiona on neljän vuoden avustuskielto sääntöjä rikkoneelle yh-

distykselle. Avustukset käsitellään hyvinvointilautakunnassa pääsääntöisesti vuosittain 

toukokuussa. 
 

Kaikille Järvenpään kaupungin avustuksille yhteiset kriteerit ovat: 
 

1. Monimuotoisuus ja tasa-arvo 

 2. Saavutettavuus ja saatavuus 
 3. Osallisuus ja osallistuminen 

 4. Toiminnallinen laatu ja toteutus 
 

Toiminnan ei tarvitse täyttää kaikkia yhteisiä kriteereitä, mutta jos toiminta ei vastaa yhtä-

kään kriteerien kohtaa ei toiminta voi saada kaupungin toiminta-avustusta. Seuraavassa 
luvussa on kuvattu liikunta-avustukseen liittyvät kriteerit ja hakemuksen täyttöohjeet. 

 
 

4. Liikuntatoiminta-avustuksen kriteerit ja täyttöohjeet 
 

Avustus myönnetään hakulomakkeella kerättävien tietojen perusteella, joita on painotettu 
pistekertoimilla. Tiedot annetaan yhdistyksen edelliseltä toimintakaudelta ts. samalta 

ajalta, jolta toimintakertomus ja tilinpäätös on tehty. 

 
Liikuntatoiminta-avustuksia koskevat kriteerit ovat: 

 
1. Tiedot yhdistyksestä ja toiminnan vaikuttavuudesta 

• osuus 30 % avustusmäärärahasta 

 2. Lasten ja nuorten 1–20 v kilpaurheilun harjoitustoiminta 
• osuus 20 % avustusmäärärahasta 

 3. Lasten ja nuorten 1–20 v harrastetoiminta 
•osuus 20 % avustusmäärärahasta 

 4. Soveltavan liikunnan kilpailu- ja/tai harrastetoiminta 

• osuus 15 % avustusmäärärahasta 
 5. Matalan kynnyksen liikuntatoiminta ja/tai maksuttomat tapahtumat 

• osuus 15 % avustusmäärärahasta 
 

Liikuntatoiminta-avustusta jaetaan jokaisen em. kriteerin perusteella tietty prosenttiosuus 

avustusmäärärahasta. Prosenttiosuus kertoo kriteerin painotuksesta liikkumisen edistä-
miseksi. 

 

Kerättävien tietojen kuvaus ja pisteytykseen liittyvät kertoimet ovat alaluvuissa 4.1–4.5. 
Kohteiden 4.2–4.5 tietoja ei saa laittaa useaan eri kohtaan, pois lukien kohdassa 4.4 ilmoi-

tettavat soveltavan liikunnan integraatioryhmät. Integraatioryhmien toiminta on avattava 
vapaamuotoisessa toiminnan kuvauksessa kohdassa 4.1.  

mailto:kirjaamopalvelut@jarvenpaa.fi
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Pisteytyskerroin kertoo kyseessä olevan asian painotuksen avustusmäärärahojen jaossa. 

Pisteytyskerroin 0-kohdissa liikuntapalvelut haluavat saada lisätietoa toiminnan laajuu-
desta/vaikuttavuudesta, mutta ilmoitettu luku ei vaikuta pisteisiin. 

 

4.1. Tietoa yhdistyksestä ja toiminnan vaikuttavuudesta 
 

Vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta kaupungin avustuksien yhteisten kriteerien näkökul-

masta. Vapaamuotoisessa osuudessa on kuvattava myös integraatioryhmien toiminta, mi-
käli hakee avustusta integraatioryhmistä kohdan 4.4. perusteella. 

 
Kohdassa ilmoitetaan seuraava(t) lukumäärä(t): 

 

• 1–20-vuotiaiden jäsenmäärä, pistekerroin 5 
• Yli 20-vuotiaiden jäsenmäärä, pistekerroin 1 

• Rekisteröityjen valmentajien määrä, pistekerroin 0 
• 5-taso (valmennuksen yliopistotutkinto), pistekerroin 3 

• 4-taso (valmentajan erikoisammattitutkinto), pistekerroin 3 

• 3-taso (lajiliiton huippuvalmentajatutkinto), pistekerroin 2 
• 2-taso (lajiliiton 2. tason koulutus), pistekerroin 2 

• 1-taso (lajiliiton 1. tason koulutus), pistekerroin 1 
• Ohjaajien määrä, pistekerroin 1 

• Palkattujen toimihenkilöiden määrä, pistekerroin 0 

• Vapaaehtoisten toimijoiden määrä, pistekerroin 0 
 

4.2. Lasten ja nuorten 1–20-v kilpaurheilun harjoitustoiminta 

 
Tällä tarkoitetaan 1–20-vuotiaille seuran jäsenille järjestettyä kilpaurheiluun suunnattua 

harjoitustoimintaa.  Harjoitusryhmässä on 1–20-vuotiaita oltava vähintään 50 % osallistu-
jista.  

 

Kohdassa ilmoitetaan seuraava(t) lukumäärä(t): 
 

• Kilpaurheilun harjoitusten lukumäärä, pistekerroin 1 
o Ohjattujen kilpaurheilun harjoitustilaisuuksien lukumäärä edellisen toi-

mintavuoden aikana.   

o Harjoitusten lukumäärän muodostuminen: harjoitus kestää yhden tai kaksi 
(1–2) tuntia, harjoitusten lukumäärä on yksi (1); jos harjoitus kestää yli 

kaksi (2) tuntia, harjoitusten lukumäärä on aina kaksi (2). 
o Osallistujia vähintään: yksilölajit 4, joukkuelajit 8 

 

4.3. Lasten ja nuorten 1–20-v harrastetoiminta 
 

Tällä tarkoitetaan 1–20-vuotiaille seuran jäsenille järjestettyä ei-kilpailullista harrastetoi-

mintaa, jolla mahdollistetaan säännöllinen liikunnan harrastaminen. Harrasteryhmässä on 
1–20-vuotiaita oltava vähintään 50 % osallistujista. 

 
Kohdassa ilmoitetaan seuraava(t) lukumäärä(t): 

• Harrastetoiminnan harjoitusten lukumäärä, pistekerroin 1: 
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o Ohjattujen harrasteryhmien harjoitustilaisuuksien lukumäärä edellisen toi-
mintavuoden aikana.   

o Harjoitusten lukumäärän muodostuminen: harjoitus kestää yhden tai kaksi 
(1–2) tuntia, harjoitusten lukumäärä on yksi (1); jos harjoitus kestää yli 

kaksi (2) tuntia, harjoitusten lukumäärä on aina kaksi (2). 

o Osallistujia vähintään: yksilölajit 4, joukkuelajit 8 
 

4.4. Soveltavan liikunnan kilpailu- ja/tai harrastetoiminta (ei ikärajaa) 

 
Tällä tarkoitetaan järjestettyä kilpa- ja /tai harrastetoimintaa seuran jäsenille, joilla on 

vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi 
vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan kilpailu- ja/tai harrastetoimintaan. Osallistumi-

nen seuran kilpa- ja/tai harrastetoimintaan vaatii seuralta soveltamista ja erityisosaamista.  

 
Integraatioryhmällä tarkoitetaan toimintaa, jossa kilpa- ja/tai harrasteryhmässä on vähin-

tään yksi erityistä tukea tai toiminnan soveltamista tarvitseva henkilö. Integraatioryhmien 
toiminta on avattava vapaamuotoisessa toiminnan kuvauksessa (kohta 4.1). Integraatio-

ryhmä voidaan kirjata myös kohtaan 4.2 tai kohtaan 4.3, jos kyseinen ryhmä täyttää muilta 

osin näiden kohtien kriteerit. 
 

Kohdassa ilmoitetaan seuraava(t) lukumäärä(t): 
 

• Harjoitusten lukumäärä, pistekerroin 2 

• Integraatioryhmien harjoitusten lukumäärä, pistekerroin 1 

• Säännöllisten harjoitusryhmien lukumäärä, pistekerroin 0 

• Lasten ja/tai lapsiperheiden harjoitusryhmien lukumäärä, pistekerroin 0 

• Nuorten (13–20-v) harjoitusryhmien lukumäärä, pistekerroin 0 

• Työikäisten ja/tai ikäihmisten harjoitusryhmien lukumäärä, pistekerroin 0 

o Ohjattujen ryhmien harjoitustilaisuuksien lukumäärä edellisen toi-
mintavuoden aikana.   

o Harjoitusten lukumäärän muodostuminen: harjoitus kestää yhden 
tai kaksi (1–2) tuntia lukumäärä on yksi (1), jos harjoitus kestää yli 

kaksi (2) tuntia lukumäärä on aina kaksi (2). 

o Osallistujia vähintään: yksilölajit 3 hlöä, joukkuelajit 6 hlöä, Integ-
raatioryhmässä vähintään 1 tuen/soveltamisen tarvitsija.  

 

4.5. Matalan kynnyksen liikuntatoiminta ja/tai maksuttomat tapahtumat (ei ikärajaa) 
 

Tällä tarkoitetaan jäsenvapaata yhdistyksen toteuttamaa edullista (≤50€/kk) liikuntatoi-
mintaa ja/tai osallistujille maksuttomia tapahtumia. Avustusta hakevan yhdistyksen on 

oltava toiminnan ja/tai tapahtuman ainoa vastuullinen järjestäjätaho.  

 
Maksuttomat tapahtumat on ilmoitettava kaupungin tapahtumakalenteriin ja liikuntapal-

veluille (vuodesta 2021 lähtien). Tapahtumaa varten liikuntapalveluilta voi anoa kaupun-
gin maksullisiin tiloihin liittyen tilasubventiota ennakkoon. 

 

Esimerkkejä matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta: perheliikunta, työikäisten ja ikäänty-
neiden höntsäliikunta. Esimerkkejä osallistujille maksuttomista tapahtumista: toiminnan 

”avoimet ovet”, lajikokeilupäivät. 
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Kohdassa ilmoitetaan seuraava(t) lukumäärä(t): 
 

• Säännöllisten liikuntaryhmien lukumäärä, pistekerroin 0 

• Toimintatuntien lukumäärä, pistekerroin 1 

• Toimintakerroille osallistujien lukumäärä, pistekerroin 0 

• Maksuttomien tapahtumien lukumäärä, pistekerroin 1 

• Maksuttomassa tapahtumassa 10–20 osallistujaa, pistekerroin 1 

• Maksuttomassa tapahtumassa 21–50 osallistujaa, pistekerroin 2 

• Maksuttomassa tapahtumassa 51–100 osallistujaa, pistekerroin 3 

• Maksuttomassa tapahtumassa 101+ osallistujaa, pistekerroin 5 

• Toiminta/tapahtuma kaikille avointa, pistekerroin 0 

• Toiminta/tapahtuma erityisryhmille, pistekerroin 0  

• Toiminta/tapatuma lapsille ja/tai lapsiperheille, pistekerroin 0 

• Toiminta/tapahtuma nuorille, pistekerroin 0 

• Toiminta/tapahtuma työikäisille ja/tai ikääntyneille, pistekerroin 0 

o Toimintatuntien lukumäärän muodostuminen: Toiminta kestää yhden tai 
kaksi (1–2) tuntia lukumäärä on yksi (1), jos toiminta kestää yli kaksi (2) tuntia 

lukumäärä on aina kaksi (2). 
o Tapahtumien lukumäärän muodostuminen: Yksittäinen tapahtuma on aina 

lukumäärältään yksi (1) tapahtuman kestosta riippumatta. 

o Osallistujia toimintatunneilla ja/tai tapahtumassa vähintään: 4 hlöä 


