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Talousarviossa vuodelle 2022 on kulttuuritoimen avustuksiin varattu 
5 237 €, liikuntatoimen avustuksiin 25 651 € sekä nuorisotoimen 
avustuksiin 8 031 €.  
 
Kulttuuritoiminta-avustuksia voivat hakea yhdistykset, ryhmät sekä 
yksityiset henkilöt. Yleisavustuksia voidaan myöntää niille nakkilalai-
sille rekisteröidyille yhdistyksille joiden toiminta, yhdistyksen sääntö-
jen mukaan, pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoiminnan piiriin. Kohde-
avustuksia voidaan myöntää kaikille rekisteröidyille yhdistyksille se-
kä myös sellaisille rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille sekä yk-
sityishenkilöille, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa. 
 
Liikuntatoimen avustuksiin ovat oikeutettuja nakkilalaiset rekisteröi-
dyt urheiluseurat sekä säännöllisesti Nakkilassa toimivat liikuntaryh-
mät.  
 
Nuorisotoimen yleisavustuksiin ovat oikeutettuja nakkilalaiset rekis-
teröidyt nuorisoyhdistykset sekä kohdeavustuksiin lisäksi ryhmät se-
kä yksityishenkilöt (2/3 oltava alle 29 -vuotiaita). 
 
Hakemukset tehdään sähköisen Lyyti-järjestelmän kautta ja tarvitta-
vat liitteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen 
sari.ketola@nakkila.fi. Avustusten hakulinkki ja ohjeet ovat luettavis-
sa 4.4.2022 alkaen osoitteessa https://nakkila.fi/vapaa-aika-ja-
hyvinvointi/nuoriso-liikunta-ja-kulttuuritoiminnan-avustukset/ 
 
Kaikki kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuittikopioita vastaan. 
Kuittikopiot on toimitettava 30.11.2022 mennessä.  
 
Nakkilan hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden avustusten jakoperus-
teet ja käytänteet on päivitetty vuonna 2019. Vuoden 2022 avustus-
ten jaossa käytetään vielä edellisten vuosien mallia, mutta 
avustuksia tullaan tarkastelemaan uudelleen hyvinvointikerto-
mustyön, hyvinvointisuunnitelman sekä yhdistysohjelman 
valmistuttua. Yhteinen avustusten painopistealueiden ja 
jakoperusteiden valmistelutyö on aloitettu yhdistysohjelman teon 
yhteydessä. Avustusten uudet jakoperusteet hyväksytään seuraavan 
talousarviovalmistelun yhteydessä. Jakoperusteet perustuvat 
kunnan strategiaan, hyvinvointisuunnitelmaan sekä 
yhdistysohjelman tavoitteisiin. Tämän pohjalta luodaan Nakkilaan 
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uudenlainen avustusmalli vaikuttavan nuoriso-liikunta- ja 
kulttuurityön tekemiseen tulevaisuudessa. 
 

Esittelijä Hyvinvointikoordinaattori Ketola Sari 
 

Päätösehdotus Sivistysvaliokunta päättää julistaa kulttuuri-, liikunta- ja 
nuorisotoimen avustukset haettaviksi 4.–30.4.2022. 
 

Päätös Sivistysvaliokunta hyväksyi ehdotuksen. 
 
Täytäntöönpano seurat, järjestöt, kunnan internet-sivut, Facebook 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 22.03.2022 
 
 
 Marita Inkinen 
 Pöytäkirjanpitäjä
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 31 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n 
mukaan hakea muutosta. 

 


