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Kulttuuriavustukset
1 Kohdeavustukset yhteisöille
Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle yhdistykselle, yhteisölle ja ryhmälle,
joka harjoittaa kulttuuritoimintaa.
Kohdeavustusta jaettaessa arvioidaan mm. seuraavaa:
* kohteen merkitys tervolalaisen kulttuuritarjonnan lisääjänä, kohteen ajankohtaisuus, toiminnan
suunnitelmallisuus, kohteen merkitys kuntalaisten osallisuuden ja henkisen hyvinvoinnin lisääjänä
sekä hakijan muualta saatavissa oleva rahoitus
Myönnetty kohdeavustus maksetaan tapahtuman/toiminnan toteuduttua kun siitä on esitetty
tiliselvitys tositteineen. Tarvittaessa kohdeavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, kuitenkin
korkeintaan puolet myönnetystä avustusmäärästä.
Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3. mennessä.

2 Kohdeavustus yksityisille taiteenharjoittajille ja harrastajille
Yksityishenkilöille myönnettävillä kohdeavustuksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan
edellytyksiä taiteellisen uran luomiseen ja koulutukseen nuorille paikallisille taiteilijoille ja
harrastajille.
Kohdeavustusta jaettaessa huomioidaan mm. seuraavaa:
* kohdeavustuksen saajan tulee olla kirjoilla Tervolassa
* hakijalla tulee olla alan harrastuskokemusta riittävässä määrin
* avustusta myönnetään vain hakemusvuoden menoihin
Myönnetty kohdeavustus maksetaan tapahtuman/toiminnan toteuduttua kun siitä on esitetty
tiliselvitys tositteineen. Tarvittaessa kohdeavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, kuitenkin
korkeintaan puolet myönnetystä avustusmäärästä.
Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3. mennessä.

Nuorisoavustukset
3 Kerhotoiminta-avustus
Kerhotoiminta-avustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle nuorisoyhdistykselle,
nuorisoryhmälle, oppilaskunnalle tai kyläyhdistykselle/kylätoimikunnalle, joka järjestää nuoria
palvelevaa säännöllistä kerhotoimintaa. Yhdistyksen tai ryhmän jäsenistöstä tulee vähintään 70%
olla alle 30-vuotiaita.
Kerhotoiminta-avustusta jaettaessa arvioidaan mm. seuraavaa:
* kerhotoiminta katsotaan säännölliseksi, kun kokoontumiskertoja on vähintään 10 kertaa
vuodessa
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* toiminta tulee olla avointa kaikille kunnan nuorille
* jäsenten/osallistujien määrä
* toiminnan suunnitelmallisuus
* hakijan muualta saatavissa oleva rahoitus
Kerhotoiminta-avustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3. mennessä.

4 Kohdeavustus yhteisöille
Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaiselle tervolalaiselle nuorisoyhdistykselle, nuorisoryhmälle,
oppilaskunnalle tai kyläyhdistykselle/kylätoimikunnalle, joka järjestää nuoria palvelevaa
toimintaa. Kohdeavustus on kertaluonteinen. Yhdistyksen tai ryhmän jäsenistöstä/tapahtuman
osanottajista tulee vähintään 70% olla alle 30 -vuotiaita.
Kohdeavustusta voidaan myöntää mm. seuraaviin kohteisiin:
* koulutus, tapahtumat, matkat, leiritoiminta sekä toimintaa palvelevan kaluston ja välineistön
hankkiminen.
Kohdeavustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3. mennessä.
Myönnetty kohdeavustus maksetaan tapahtuman/toiminnan toteuduttua, kun siitä on esitetty
tiliselvitys tositteineen. Tarvittaessa kohdeavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa, kuitenkin
korkeintaan puolet myönnetystä avustusmäärästä.

Liikunta-avustukset
5 Perusavustus
Perusavustusta voidaan myöntää tervolalaiselle rekisteröidylle urheiluseuralle sen
sääntömääräiseen toimintaan.
Toimitettava hakemuslomake ja seuraavat liitteet:
toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma
ja talousarvio kuluvalle vuodelle sekä urheiluseuran jäsenluettelo/ maksaneet jäsenet edelliseltä
vuodelta.
Perusavustusta jaettaessa arvioidaan mm. toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan
monipuolisuus, toiminnan yhteiskunnallinen merkitys, hakijan muualta saatavissa oleva rahoitus.
Perusavustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3. mennessä.

6 Ohjausavustus
Ohjausavustusta voidaan maksaa tervolalaiselle rekisteröidylle urheiluseuralle sen järjestämästä
ohjatusta, säännöllisestä ja tavoitteellisesta harjoitustoiminnasta (ei virallisista kilpailuista ja
otteluista).
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Jokaisen ohjaajan on kuukausittain toimitettava seurantalista vapaa-aikatoimeen, josta ilmenee
pidetyt harjoituskerrat ja läsnä olleet henkilöt. Joukkuelajeissa ohjausryhmän koko on oltava
vähintään 8 henkilöä ja yksilölajeissa vähintään 5 henkilöä kerrallaan.
Ohjausavustusta maksetaan max. kaksi ohjauskertaa / viikko / ryhmä.
Avustus maksetaan seuralle heinäkuussa ja tammikuussa seurantalomakkeiden perusteella.

7 Koulutusavustus
Koulutusavustusta voidaan myöntää tervolalaiselle rekisteröidylle urheiluseuralle sen liitto- ja
aluetasoiseen koulutustoimintaan sekä seuran oman koulutustoiminnan aiheuttamiin
kustannuksiin, esim. kouluttajapalkkiot.
Koulutuksesta aiheutuvien kurssimaksujen ja matkakulujen korvaamiseksi:
* ruokailu hyväksytään vain, mikäli se sisältyy kurssimaksuun
* matkakulut yleisten kulkuneuvojen taksojen mukaan tai omalla autolla 0.3 €/ km.
Koulutusavustukset ovat haettavissa vuosittain edeltävältä vuodelta takautuvasti 31.3. mennessä

8 Vuokra-avustus
Vuokra-avustusta voidaan myöntää tervolalaiselle rekisteröidylle urheiluseuralle, jolle on
aiheutunut vuokrakuluja kunnan ulkopuolisen liikuntapaikan käytöstä joko ryhmän harjoitteluun
tai kilpailutoimintaan. Avustus koskee sellaisia liikuntapaikkapalveluita, joita ei löydy omalta
paikkakunnalta (esim. jää-, jalkapallo- ja yleisurheiluhallit).
Vuokra-avustukset ovat haettavissa vuosittain edeltävältä vuodelta takautuvasti 31.3. mennessä

9 Erityisryhmien liikunta-avustus
Kohdeavustusta voidaan myöntää tervolaisille erityisryhmille, mm vammais- ja eläkeläisryhmille.
Harkinnan mukaan avustusta voidaan myöntää myös yksityiselle henkilölle.
Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä voidaan myöntää liikuntatapahtumiin, matkoihin (esim.
uimahalli) ja välinehankintoihin (esim. jumppacd:t, liikuntavälineet). Myönnetty kohdeavustus
maksetaan toiminnan toteuduttua, kun siitä on esitetty tiliselvitys tositteineen.
Erityisryhmien liikunta-avustukset ovat haettavissa jatkuvasti.

10 Urheilijastipendit
Palkittavan urheilijan on oltava kirjoilla Tervolan kunnassa. Palkittavan joukkueen tai ryhmän on
edustettava Tervolassa rekisteröityä urheiluseuraa. Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava
avointen SM-kisojen ohjelmaan sisältyvissä urheilulajeissa. Palkitsemisen edellytyksenä on, että
sarjassa on ollut vähintään neljä kilpailijaa.
Lisäksi voidaan palkita urheilija, joka valitaan edustajaksi maajoukkueeseen.
Palkittavat urheilijat:
1.
SM-mitalit, yleiset sarjat
2.
SM-mitalit, nuorten sarjat (yli 16 v) ja veteraanien sarjat
3.
Valinta maajoukkueeseen
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4.
5.

SM-mitalit joukkuelajeissa, muualla kuin Tervolassa rekisteröidyn seuran
joukkueessa saavutetut mitalit, yleiset sarjat
SM-mitalit joukkuelajeissa, muualla kuin Tervolassa rekisteröidyn seuran
joukkueessa saavutetut mitalit, nuorten ja veteraanien sarjat

Palkittavat joukkueet
6.
SM-mitalit, yleiset sarjat
7.
SM-mitalit, nuorten ja veteraanien sarjat
Urheilijastipendit ovat haettavissa vuosittain 31.12. mennessä.
SM –tasoa korkeammista saavutuksista päätetään erikseen. Harkinnan mukaan urheilijoita
voidaan muistaa myös muissa tapauksissa. Tätä sääntöä koskevat stipendit luovutetaan ilman eri
päätöstä sopivassa tilaisuudessa.
Avustus- ja stipendihakemuksissa sekä tiliselvityksissä on käytettävä sivistyslautakunnan
lomakkeita, jotka ovat saatavana Tervolan kunnan kotisivulta.

