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1 Johdanto 

 
Kolmannen sektorin pääasiallisia toimijoita ovat yhdistykset.  Ne eivät tavoittele voittoa, ja mikäli 
vuotuista voittoa tulee, se sijoitetaan takaisin toimintaan. Osallisuus ja vapaaehtoisuus tuottavat hy-
vinvointia ja yleistä hyötyä. Yhdistyksissä ihmiset ovat toiminnassa mukana jäsenyyden kautta.  Aktii-
viset toimijat ovat yleensä yhdistysten hallituksessa.  Toiminta lisää ihmisten keskinäistä luottamusta 
sekä luottamusta yhteiskuntaan. Ihmiset haluavat toteuttaa itseään, etsivät vastapainoa työlle ja kai-
paavat kohtaamispaikkoja, joissa kohdata toisensa ihmisinä, ei esimerkiksi tietyn työntekijän tai am-
matinharjoittajan roolissa.  Yhdistykset ovat syntyneet ja kehittyneet kohtaamispaikoiksi ja –verkos-
toiksi, jotka mahdollistavat arjen kohtaamisia sekä mielekästä toimintaa.  Toiminta edustaa arvoja ja 
toimintaa, joille on suuri kysyntä ja tarve tänä päivänä.  Haasteena on aktiivisten toimijoiden saami-
nen mukaan toimintaan ja nykyisten toimijoiden ikääntyminen.  
 
Enontekiöllä yhdistyksiä on paljon ja ne järjestävät harrastus- ja virkistystoimintaa monipuolisesti eri 
vuodenaikoina, toteuttavat suuria ja pieniä tapahtumia pienellä porukalla, ovat yhteistyökumppa-
neina kunnan järjestämissä tapahtumissa, osallistuvat hankeyhteistyöhön, tukevat ihmisten hyvin-
vointia sekä lisäävät merkittävästi kunnan vetovoimaisuutta.   

 
Tämän asiakirjan teossa on otettu huomioon kuntalaisten ja yhdistysten näkemyksiä. Kunta kutsui 
koolle enontekiöläisiä marraskuussa 2015 ja helmikuussa 2016 keskustelemaan yhdistysten ja kunnan 
välisestä yhteistyöstä. Yhteistyöasiakirjan valmistelu eteni niin, että kunnanhallitus hyväksyi yhteis-
työasiakirjan 4.1.2017. Yhdistysasiakirjaa päivitetään tarvittaessa, ja viimeisin päivitys on tehty mar-
raskuussa 2019. 

 
Yhdistyksellä/järjestöllä tarkoitetaan useamman kuin kahden henkilön vapaaehtoisuuteen perustu-
vaa yhteenliittymää, jonka perustana on jokin yhteiseksi ymmärretty intressi (Patentti- ja rekisteri-
hallitus, 2014).  Enontekiöllä on patentti- ja rekisterihallituksen mukaan 107 yhdistystä.  

 
Patentti- ja rekisterihallituksen järjestöjen luokittelurunko: 
 
1. Poliittiset järjestöt 
2. Ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 
3. Sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 
4. Kulttuurialan yhdistykset (sis. kyläyhdistykset) 
5. Vapaa-ajan yhdistykset (sis. nuorisoyhdistykset) 
6. Urheilu- ja liikuntayhdistykset 
7. Uskontoon ja maailmankatsomukseen liittyvät yhdistykset 
8. Maanpuolustukseen ja kv-suhteisiin liittyvät yhdistykset 
9. Muut yhdistykset (sis. VPK, Martat, eläkeläisyhdistykset) 

 

Yhdistykset tukevat yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja identiteettiä, järjestävät harrastustoimintaa, virkis-
tystoimintaa ja tapahtumia, tukevat mielenterveystyötä, tuottavat /täydentävät kunnan palveluja 
sekä toimivat yhteistyötahoina käytännön tasolla.  
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Yhdistysten toiminnan luonne 
 
Palvelutuotantoon osallistuvat yhdistykset  

- ostopalvelusopimus 
- kumppanuussopimus 

Harrastustoimintaa järjestävät ja toimintaa tukevat (esim. urheiluseurat) 

- kunnan osittainen tuki 
- kumppanuussopimus 

2 Yhteistyön tavoite ja tarkoitus 

 
Yhteistyön tavoitteena on tavoitteellinen ja kaikkia osapuolia hyödyttävä yhteistyö kuntakonsernin ja 
kolmannen sektorin välillä sekä kokeilukulttuurin tukeminen uusien ideoiden ja yhteistyömuotojen 
löytämiseksi.   
 
Yhteistyöasiakirjaan kirjataan yhteistyön muodot kunnan ja kolmannen sektorin välillä sekä avustuk-
set.  Asiakirjan ajantasaisuus ja päivittämisen tarve käydään läpi kerran vuodessa yhdistysfoorumissa, 
minkä jälkeen päivitystyö tehdään.   
 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on 

- mahdollistaa kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi  

- mahdollistaa uudenlaisen, kokeilukulttuuria ruokkivan, toiminnan syntyminen 
- kannustaa kolmatta sektoria ja kuntaa hakemaan tukea toimintaan liikunnasta taitei-

siin, sosiaali- ja terveystoimintaan sekä hyvinvoinnista elinvoimaan 
- lisätä mahdollisuuksia yhdistyksille tuottaa kuntalaisille, vapaa-ajanasukkaille ja mat-

kailijoille hyvinvointia ja viihtyvyyttä tuovaa toimintaa ja tapahtumia 
- edistää yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistyötä ja sosiaalista pääomaa (sosiaaliset verkostot 

ja niissä syntyvä luottamus ja vastavuoroisuus) yhteisön toimintamahdollisuuksien tur-
vaamiseksi 

- yhtenäistää kunnan myöntämien avustusten ja muiden tukimuotojen jakoperiaatteita.  

3 Kunnan tuki kolmannelle sektorille 

 
Tuella tarkoitetaan työpanosta, avustuksia, tiloja, välineitä, yhteismarkkinointia ja näkyvyyttä sekä 
muuta tukea.  
 

3.1 Kuka voi hakea tukea ja avustuksia? 

 
Tukea ja avustuksia myönnetään seuraaville tahoille 

- rekisteröidyt yhdistykset 
- kansalaisjärjestöt 
- vapaaehtoista kansalaistoimintaa harjoittavat tahot ja henkilöt sekä muut mahdolliset 

tahot, jotka täyttävät asetetut vaatimukset  kyseisen tuen ja avustuksien saamiselle 
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3.2 Mihin tukea myönnetään? 

 
Enontekiön kunta tukee yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka 

- tukevat kuntalaisten ja vieraiden hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pää-
omaa 

- parantavat elinvoimaa Enontekiöllä 
- tukevat harrastus- ja virkistystoimintaa 
- kokeilevat uutta toimintaa 
- lisäävät viihtyvyyttä Enontekiöllä 

 

3.3 Periaatteet 

 
Enontekiön kunta myöntää ja määrittää tuen seuraavien reunaehtojen ja periaatteiden perusteella: 

- kunnan rahatilanteen mukaan 
- hakemuksen merkityksen mukaan (hyvinvointiin ym.)  
- hakijan aktiivisuuden mukaan 
- kunnan toimintaa hyödyttävän ja kuntalaisia palvelevan toiminnan laadun ja määrän 

arvion perusteella 
- hakemuksen innovatiivisuuden perusteella 
- kunnan näkyvyyden lisäämisen ja kuntakuvan parantamisen perusteella 

 

3.4 Avustukset  

 

Kunta osoittaa vuosittain talousarviossa määrärahan avustuksiin taloudellisen tilanteensa mukaan. 
 
Liikunnan toiminta- ja kohdeavustukset, tapahtuma-avustus 
 
Nuorison toiminta- ja kohdeavustukset  
 
Kulttuuriavustus 
Annetaan kulttuuritapahtumiin ja –hankkeisiin. 
 
Kylien ladut ja jääkentät 
Avustukset latujen ja jääkenttien hoitoon.  
 
HYTE-avustus   
Muut hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset. 
 
Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat 
Harkinnanvaraisesti Enontekiöllä järjestettäviin tapahtumiin tai alueella järjestettäviin suurtapahtu-
miin. 
 
KokkeiluSäkki  - innovatiivisiin kokeiluihin  
Myönnetään kertaluonteisesti kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enonte-
kiölle tukemaan asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Avustuksella on jatkuva haku.  
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3.4.1 Milloin avustuksia haetaan? 

 
Avustukset laitetaan haettaviksi joulukuussa kunnan virallisella tiedotuskanavalla (verkkosivut). Tar-
kat hakuohjeet tämän asiakirjan kohdassa Enontekiön kunnan avustusten yleiset  perusteet. 
 
Hakuaika loppuu 31.1. klo 15. 
 

3.4.2 Avustusten myöntäminen 

 
Kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä avustusmäärärahan.  
Kunnanhallitus hyväksyy avustusten myöntämisperusteet tässä asiakirjassa. Vastuuviranhaltijat esit-
tävät oman budjettinsa osalta esityksen kunnanjohtajalle avustusmäärärahojen myöntämisestä. Kun-
nanjohtaja tekee päätökset.   

  
Kunta myöntää avustuksen mikäli hakija sitoutuu siihen, että avustuksia saaneet tahot sitoutuvat 
kunnan avustuspäätöksen mukaisesti antamaan selvityksen avustuksen käytöstä annetun määräajan 
kuluessa.  Mikäli pyydettyä selvitystä ei anneta annettuun määräaikaan mennessä, avustus peritään 
takaisin.  
 
Avustuspäätöksistä voi hakea kuntalain mukaisesti oikaisua oikaisuvaatimuksella kunnanhallitukselle.  
 

3.4.3 Mihin avustuksia ei myönnetä? 

 
Avustuksia ei myönnetä 

- tapahtumaan tai toimintaan, joka on jo toteutunut. Jälkikäteen haettavia hakemuksia 
ei oteta käsittelyyn 

- hankkeisiin, jotka tukevat merkittävästi liiketoimintaa tai joiden pääasiallinen tarkoitus 
on voiton tavoittelu 

- hyvien tapojen vastaiseen toimintaan 
 
 
 

3.5 Tilojen käyttö  

 

Kuntakonserni antaa tiloja käyttöön ja muuta tukea enontekiöläisille toimijoille voimassa olevien pää-
tösten mukaisesti.  Ulkopaikkakuntalaisten toimijoiden tilojen käyttö ja perittävä mahdollinen maksu 
sekä muut tukimuodot määräytyvät sillä perusteella, miten paljon toiminta/ tapahtuma hyödyttää 
enontekiöläisten ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa ja yrityksiä, kunnan myönteistä näky-
vyyttä tai sidosryhmäsuhteita. Kunnan tilat luovutetaan paikallisille toimijoille pääosin maksutto-
masti. 
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3.6 Yhdistysten näkyvyys 

 
Enontekiön kunnan tapahtumakalenterissa yhdistysten toivotaan ilmoittavan toiminnastaan lisää-
mällä sinne omat tapahtumansa. Matkailun kannalta merkittävät tapahtumat on mahdollista ilmoit-
taa Kehittäminen ja elinvoima -toimialan hallinnoimassa TosiLappi-tapahtumakalenterissa. 
 
Tapahtumista kootaan yhteisilmoituksia. Tapahtumat tulee ilmoittaa hyvissä ajoin, että ne saavat nä-
kyvyyttä. 

 

Kunnan kotisivuilla on tiedot Enontekiöllä toimivista yhdistyksistä. Tietoja päivittää pyynnöstä kult-
tuuri- ja viestintäkoordinaattori. 
 

3.7 Muut tukimuodot  
 

Enontekiön kunta voi tukea toimintaa seuraavilla tavoilla  
- kuntakonsernin työntekijöiden työpanos (erillinen sopimus) 
- kuntalisä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen (260 €/kk) 
- hankkeille, joka työllistää hanketyöntekijän (esim. työtilakustannukset osittain tai ko-

konaan sekä nettiyhteydet kuntaosuutena) 
- materiaalinen tuki (urheiluvälineiden,  kunnan av-välineiden käyttö jne.) 
- yhteishankinnat (kirjallinen sopimus hankinnasta) 
- kopiointi (yhdistyksille määritelty alhaisempi hinta) 
- merkittävimmissä tapahtumissa kunta voi toteuttaa osan ohjelmistosta esim.  ava-

jaisosion mm.  seminaarin, kutsuvierastilaisuuden (merkitys kunnan sidosryhmäyhteis-
työhön ja/tai kuntakuvaan) 

- Vuoden kulttuuripalkinto  
- tukemalla lehdistösuhteiden luomisessa ja ulkopuolisen sponsorirahoituksen hakemi-

sessa (henkilökohtaiset suhteet) 
- kumppanuussopimukset (esim. kuntouttava työtoiminta (10 € / päivä/kuntoutettava), 

sote-järjestöt)  
- talkoolaispankin perustaminen ja ylläpitäminen (kotisivuille yhdistysten yhteystiedot, 

ym. tietoja, jotka tarvitsevat talkoolaisia)  
- yhdistysyhteyshenkilön palvelut ja yhteydenpito 
- pyritään saamaan vapaa-ajanasukkaita yhdistysten toimintaan mukaan (mm. yhdis-

tysyhdyshenkilön tiedottaminen) 
- muu mahdollinen tapa erikseen sovittaessa. 

 
Laajemmista tukipäätöksistä tehdään kirjallinen sopimus kunnan ja tuen hakijan kanssa. 
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4 Kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyö ja kehittäminen  

 
Yhdistysfoorumi  
Kunta järjestää vähintään kerran vuodessa yhteistyötä edistävän yhdistysfoorumin yhdistys- ja vapaa-
ehtoistoimijoille. Yhdistysfoorumi tekee esitykset yhdistystoimijoiden edustajasta yhteistyöryhmiin, 
neuvostoihin ja muihin vastaaviin tehtäviin. 

 
Yhteistyöpalaverit ja -ryhmät 
Kunta kutsuu koolle erikseen sovittavat, tiettyä asiaa tai tiettyjä tapahtumia koskevat yhteistyöpala-
verit tarvittaessa.  Kunta toimii tarvittaessa ja erikseen sovittaessa myös yhteistyöryhmien koordinoi-
jana ja kokoonkutsujana. 
 
Johtoryhmä käsittelee kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja kehittämistä 
Kunnan johtoryhmä käsittelee kunnanjohtajan johdolla vähintään kerran vuodessa kunnan ja kolman-
nen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä ja kansalaistoimintaa.  Tarvittaessa mukaan pyydetään 
muita viranhaltijoita ja yhdistystoimijoita.   
 
Yhteistyörakenteet ja –verkostot 
Kunta on aktiivisena toimijana mukana kolmannen sektorin yhteistyörakenteissa ja -verkostoissa 
esim. hankkeiden ohjausryhmissä.  
Kunta kehittää myös sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä.  
 
Hyvinvointipäivä 
Yhdistykset yhdessä kunnan kanssa osallistuvat oman osaamisensa mukaan päivän järjestämiseen. 
Yhdistysyhdyshenkilö kutsuu koolle yhdistykset miettimään päivän sisällön.  
 
Vapaa-ajanasukkaat mukaan yhdistystoimintaan 
Kunta aktivoi ja tiedottaa vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista.  
 
”Kuntalaisten talo”  
Yhdistyksillä on käytössä kokoontumistila Luovatuvan yhteydessä. 
 
Vuoden enontekiöläinen yhdistys –tunnustus 
Kunta palkitse vuosittain yhdistyksen, joka on lisännyt merkittävästi kuntalaisten hyvinvointia ja/tai 
kunnan elinvoimaisuutta ja/tai alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa ja/tai näkyvyyttä omalla toiminnal-
laan.  
 
Illanvietto yhdistys- ja vapaa-ajantoimijoille 
Kunta järjestää illanvieton kerran vuodessa. 
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Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2019 

 

  

5 Enontekiön kunnan avustusten yleiset perusteet 

Enontekiön kunta tukee avustuksilla toimintaa, joka toteuttaa kunnan tavoitteita ja strategiaa sekä 

täydentää palvelutuotantoa. Keskeisenä teemana kuntastrategiassa ovat kuntalaisten ja vapaa-ajan 

asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistäminen. Avustuksilla pyritään tukemaan erityisesti 

toimintaa, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä, aktivoi kuntalaisia, edistää eri ikäryhmien terveyttä ja hy-

vinvointia, sekä lisää viihtyvyyttä Enontekiöllä. 

Avustusten myöntäminen on harkinnanvaraista. Sitä ohjaavat kuntastrategian lisäksi yhdistysasiakirja 

ja vuosittain vahvistettavat talousarvio ja käyttösuunnitelma. Myöntämiseen vaikuttaa myös muualta 

samaan tarkoitukseen saatu tuki. Tarkoituksenmukainen omatoimisuus varainhankinnassa ei ole 

avustusta vähentävä tekijä. Avustuksen ehtona on, että edellisenä vuonna avustusta saaneet ovat an-

taneet selvityksen avustuksen käytöstä tarvittavine liitteineen.  

Toiminta-avustuksia myönnetään paikallisille rekisteröityneille yhdistyksille säännöllisen toiminnan 

tukemiseen. Nuorisoavustuksia myönnetään myös nuorten vapaille toimintaryhmille. 

Kohdeavustuksilla tuetaan yhteisöjen ja yksityisten hankkeita ja tapahtumia, jotka eivät ole säännöl-

listä toimintaa. Järjestö tai toimintaryhmä voi hakea avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen 

vain yhdeltä toimialalta: kulttuuri, vapaa-aika (nuoriso ja liikunta), kehittäminen ja elinvoima.   

Yhdistys voi hakea toiminta-avustusta ja kohdeavustusta. 

Muu tuki raha-avustusten lisäksi voi olla eri sopimuksella kolmannen sektorin toimijan käyttöön an-

nettavat tilat, välineet tai työntekijät.  

 

Tukea voivat hakea enontekiöläiset ja Enontekiöllä toimivat: 

 rekisteröidyt yhdistykset 

 kansalaisjärjestöt 

 vapaaehtoista kansalaistoimintaa harjoittavat yhteisöt ja henkilöt sekä 

muut tahot, jotka täyttävät kyseisen tuen saamisen edellytykset 

 

Avustuksia ei myönnetä: 

 opinnäytetöihin 

 puoluepoliittisiin tilaisuuksiin 

 työskentelyapurahoina 

 suljettuihin tilaisuuksiin 

 yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaiseen harrastus- tai kilpailutoimintaan 

 esiintymis-, opinto-, näyttely tai virkistysmatkoihin 

 peruskoulutukseen tai ammatillisiin opintoihin 

 juhliin tai tilaisuuden tarjoiluihin 

 palkitsemisiin 
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Hakeminen 
Kaikki avustukset haetaan aina ennakkoon, ennen tapahtumaa tai muuta toimintaa.  

Hakuaika on 31.1. klo 15.00 mennessä. Mikäli määräpäivä on lauantai tai pyhä, hakemus tulee pa-

lauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei 

käsitellä. Hakuajat ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan kotisivuilla. Kotisivuilta löytyvät hakulo-

makkeet, ja lomakkeita saa myös virastotalolta. Hakemukset on laadittava niihin tarkoitetuilla hakulo-

makkeilla, poikkeuksena erikseen mainitut vapaamuotoiset hakemukset. Muulla tavalla laadittuja ha-

kemuksia ei oteta käsittelyyn.  

Hakemuksen mukana on toimitettava hakulomakkeessa pyydetyt liitteet. Mikäli yhdistyksen vuosiko-

kousta ei ole pidetty vielä, eikä toimintasuunnitelmaa ja talousarviota avustuksen käytöstä ole, ne 

toimitetaan heti kun mahdollista.   

 

Käsittely 
Toimialavastaava tekee esityksen avustusten saajista. Kunnanjohtaja tekee asiassa päätöksen. Päätös 

tehdään keskimäärin 2 kk kuluttua hakuajan päättymisestä. 

 

Avustuksen maksaminen ja käyttö 
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Avustuksen 

voi käyttää vain avustuspäätökseen kirjattuun kohteeseen.  
 

Tiliselvitys  
Avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys vuoden loppuun mennessä. Toiminta-avustuksen selvi-

tys voidaan tehdä myös mahdollisen uuden hakemuksen yhteydessä.  Mikäli selvitystä ei anneta tai 

käy ilmi, ettei tukea ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, tuki perutaan tai peritään takaisin. 

Toiminta-avustuksen tiliselvitykseksi riittää seuraavan vuoden vastaavan hakemuksen pakolliset do-

kumentit. Mikäli avustuksen saanut toimija ei hae seuraavana vuonna toiminta-avustusta, Enontekiön 

kunnalla on oikeus saada selvitys edellisvuoden varojen käytöstä.  

Kohdeavustuksen tiliselvityslomake tulee kunnan kotisivuille, tai sen voi hakea kunnanvirastolta. Sen 

allekirjoittavat hakijatahon sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat.  

Lisäksi avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa aina oikeus vaatia avustuksen saajalta harkitsemansa 

selvitykset ja tilitykset avustuksen käytöstä. Avustuksen saaja on silloin velvollinen toimittamaan pyy-

detyt raportit.   
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Kulttuurin kohdeavustus 
 

Avustus on tarkoitettu Enontekiöllä järjestettävien kulttuuritapahtumien tai Enontekiön kuntaan koh-

distuvien kulttuurihankkeiden kuluihin. Tuki kohdistetaan ensisijaisesti paikallisten toimijoiden tuot-

tamiin kulttuurisisältöihin. Avustuksella tuetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalve-

lusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä tai paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.  

Avustuksen myöntäminen perustuu raha-avun osoitettuun tarpeeseen. Hakija osoittaa laskelmalla, 

että tarve on todellinen, jotta hanke ylipäätään voisi onnistua. Avustus voi olla korkeintaan 75 % 

hankkeen hyväksyttävistä kokonaismenoista. 

Kohdeavustusta myönnetään tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka: 

 tapahtuvat Enontekiöllä ja ovat kaikille avoimia (ei vain jäsenille tarkoitettuja) 

 lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Enontekiöllä ja/tai 

 elävöittävät kotiseudun perinteitä ja historiaa tai tallentavat sitä 
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Liikunta-avustukset 
 

Toiminta-avustus 
Avustuksella tuetaan enontekiöläisten liikuntajärjestöjen sääntömääräistä ja toimintasuunnitelman 

mukaista liikunnallista toimintaa. Toiminta-avustusta myönnettäessä huomioidaan perusteina: 

Toiminnan määrä, laatu, säännöllisyys ja laajuus 

Ohjaus ja valmennustoimintaan osallistuvat, toimipaikkojen lukumäärä ja jakautuminen, liikuntatoi-

minnan monipuolisuus, toimintakerrat, harrastettavat liikuntamuodot, maksaneet jäsenet. 

Avustuksen tarve 

Yhdistyksen taloudellinen tila, muualta saatava taloudellinen tuki. Tarkoituksenmukainen omatoimi-

suus varainhankinnassa ei ole avustusta vähentävä tekijä. 

Yhteiskunnallinen merkitys 

Yhdistyksen työ hyvinvoinnin, kasvatuksen ja sosiaalisen toiminnan aloilla, yhteisöllisyyden edistämi-

nen, erityisliikunnan järjestäminen, liikuntapalvelujen tuottaminen laajoille joukoille. 

 

Erityisavustus 
Terveellisen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen voidaan myöntää erityisavustusta myös 

muille paikallisille liikuntaa edistäville rekisteröidyille yhdistyksille, esimerkiksi kyläyhdistykset tai pro-

jektit. 

 

Kohdeavustus 
Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä voidaan hakea alla lueteltuihin kohteisiin. 

 Koulutukset 
Myönnetään koulutuskuluihin, jotka kehittävät ja monipuolistavat enontekiöläistä liikuntatoi-

mintaa: yhdistyksen ohjaajien, valmentajien ja muiden seuratoimijoiden liikuntaan liittyvän 

koulutuksen kuluihin ja/tai koulutusmateriaaleihin. 

 Liikuntatapahtumat  

Myönnetään suurehkojen liikuntatapahtumien järjestämiseen, sekä osallistumiseen valtakun-

nallisten tai alueellisten suurtapahtumien järjestämiseen Enontekiöllä. Avustus ei koske kilpai-

lutoimintaa. Enintään 75 % aiheutuneista kuluista. Voidaan myöntää myös kunnan ulkopuoli-

sille harkinnanvaraisesti. 

 Retket, leirit  

Myönnetään leiritoimintaan, vähintään kymmenkunnan leiriläisen, vähintään 2 vrk:n leireihin. 

 Pienimuotoinen välttämättömän kaluston/välineiden hankinta 

Myönnetään pienimuotoisen, toiminnalle välttämättömän kaluston tai välineiden hankintaan. 

 

Tapahtuma-avustus liikunta/urheilu 
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Nuorisoavustukset 

 

Avustukset on tarkoitettu paikallisille nuorisoyhdistyksille, nuorisotyötä tekeville yhdistyksille sekä 

nuorten itsensä järjestämille toimintaryhmille. 

Avustusten tarkoituksena on tukea nuorten kasvua, osallisuutta, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä 

niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyh-

teiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä paran-

taa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. 

Avustusten jaossa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikutta-

vuus sekä, miten järjestö/toimija edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta. 

Toiminta-avustus 
Avustus on tarkoitettu enontekiöläisille rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille sääntömääräiseen ja toi-

mintasuunnitelman mukaiseen nuorisoon kohdentuvan yleisen toiminnan tukemiseen.  

Kohdeavustus 
Avustus on kertaluontoinen ja myönnetään jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan ta-

pahtuman toteuttamiseen, koulutukseen, retkiin, leireihin, matkoihin ja toimintaa palvelevan väli-

neistön ja kaluston hankintaan. 
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HYTE-avustus, muut hyvinvointia ja terveyttä tukevat avustukset 
 

Avustus on tarkoitettu kuntastrategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaiseen terveellisen ja liikun-

nallisen elämäntavan edistämiseen paikallisille yhteisöille, muun muassa matalan kynnyksen harras-

teryhmille (erityisryhmät, liikuntarajoitteiset, uudet kokeilut). Avustusta haetaan vapaa-aikatoimelta. 

Vapaamuotoinen hakemus.  

 

Avustus kylien latu- ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon  
 

Avustus on tarkoitettu latujen ja jääkenttien hoitamiseksi kylätoimikuntien, urheilujärjestöjen tms. 

talkootyöllä. Avustuksella korvataan ensisijaisesti käyttökuluja. Haetaan infrastruktuurin toimialalta. 

 

Yritysten latupoolit tuottavat palveluita matkailuyritysten asiakkaille ja palvelut ovat myös kuntalais-

ten käytössä, joten avustusta myönnetään näillä perusteluilla. Haetaan elinvoiman ja kehittämisen 

toimialalta. Vapaamuotoinen hakemus.  

 

Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat 
 

Tuki myönnetään harkinnanvaraisesti ja vuosittaisen talousarvion puitteissa Enontekiöllä järjestettä-

viin tapahtumiin tai alueella järjestettäviin suurtapahtumiin. Sitä voidaan myöntää kunnan ulkopuoli-

sille toimijoille ja hakijana voi olla myös yritys. Tuen määrään vaikuttaa tapahtuman osanottaja-

määrä, paikallinen ja erityisesti ulkopuolinen näkyvyys, tapahtuman vaikuttavuus elinkeinoelämälle 

sekä kunnan imagoarvojen tukeminen. Haku Enontekiön kunnan kehittämisen ja elinvoiman toimi-

alalta. Vapaamuotoinen hakemus. 

 

KokkeiluSäkki - innovatiivisiin kokeiluihin 
 

Myönnetään kokeiluihin, jotka tuovat uudenlaista toimintaa ja tapahtumia Enontekiölle tukemaan 

asukkaiden hyvinvointia tai kunnan elinvoimaisuutta. Myönnetään harkinnanvaraisesti hakemuksesta 

kertaluonteisesti enintään 1000 euroa.  

Kokeilusäkki-avustuksessa on jatkuva haku. Haetaan kehittämisen ja elinvoiman toimialalta. 

Vapaamuotoinen hakemus.    

 

 

 


