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Kulttuuritoimen vuosiavustukset 
Kulttuuritoimen vuosiavustuksen tarkoituksena on edistää kunnassa tapahtuvaa kulttuurin harrastamista. 
Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa kulttuuritoimen 
vuosiavustusta: 

1) Vuosiavustus kulttuuritoimintaa harjoittaville simolaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille  

Vuosiavustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille jaetaan hakemuksessa joko tarkoin määriteltyyn 
vuoden aikana toteuttavaan kohteeseen tai yhteisön toiminnan tukemiseen. Avustusta myönnettäessä 
arvioidaan mm. seuraavaa: kohteen ajankohtaisuus, kohteen merkitys kulttuuritarjonnan lisääjänä, 
toiminnan suunnitelmallisuus ja kohteen merkitys kuntalaisten osallisuuden lisääjänä.  

Hakulomakkeen lisäksi vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat: 

 toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 
 tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 
 toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
 toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
 tuloslaskelma edelliseltä vuodelta 
 tase edelliseltä vuodelta 

Vuosiavustusten myöntämisen edellytyksenä on, että yhteisön kotipaikka on Simossa. Avustusta jaettaessa 
arvioidaan toiminnan laatu ja laajuus sekä jäsenmäärä. Edellytyksenä on, että mahdollisesti aikaisemmin 
myönnetyistä avustuksista on tehty hyväksyttävät tiliselvitykset. Järjestön/seuran/yhdistyksen tulee olla 
rekisteröitynyt järjestötieto.fi- sivuille sekä osoittaa miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. 
Vuosiavustus on haettavissa vuosittain 31.3 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustusten 
käytöstä on tehtävä tiliselvitykset viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. 

Liikuntatoimen vuosiavustukset 
Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa liikuntatoimen 
vuosiavustusta  

1) Simolaisille rekisteröidyille urheiluseuroille niiden sääntömääräiseen toimintaan. 

2) Rekisteröidyille simolaisille yhdistyksille, joiden toiminta on pääasiassa liikunta, niiden 

sääntömääräiseen toimintaan 

Hakulomakkeen lisäksi urheiluseuroilta vaaditaan liitteeksi seuraavat asiakirjat: 
 toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 
 tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 
 tuloslaskelma edelliseltä vuodelta 
 tase edelliseltä vuodelta 
 toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
 toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
 toimintaselvitys edelliseltä vuodelta 

Avustusta jaettaessa arvioidaan mm. toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan monipuolisuus ja 
jäsenmäärä. Painopisteenä on nuorten jäsenten määrä sekä toimintakertomuksiin kuvattu nuorisotoiminta 
ja toimintasuunnitelma. 
Edellytyksenä on, että mahdollisesti aikaisemmin myönnetyistä avustuksista on tehty hyväksyttävät 
tiliselvitykset. Järjestön/seuran/yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt järjestötieto.fi- sivuille sekä osoittaa 
miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. 
Avustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
Avustusten käytöstä on tehtävä tiliselvitykset viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään 
mennessä. 



Nuorisotoimen vuosiavustukset 
Sivistyslautakunta voi vuosittain talousarvioon varatun määrärahan rajoissa jakaa nuorisotoimen 
vuosiavustusta. 

1. Simolaisille rekisteröidyille nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa 

toimintaa. 

2. Rekisteröidyille simolaisille yhdistyksille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa 

Hakulomakkeen lisäksi nuorisojärjestöiltä, nuorisoryhmiltä ja yhdistyksiltä vaaditaan liitteeksi seuraavat 
asiakirjat: 

 toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 
 tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle 
 tuloslaskelma edelliseltä vuodelta 
 tase edelliseltä vuodelta 
 toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta 
 toimintakertomus edelliseltä vuodelta 
 toimintaselvitys edelliseltä vuodelta 

Avustusta jaettaessa arvioidaan mm. toiminnan määrä, laatu ja laajuus, toiminnan monipuolisuus ja 
jäsenmäärä. Painopisteenä on alle 29v. kohdentuva toiminta sekä toimintakertomuksiin kuvattu 
nuorisotoiminta ja toimintasuunnitelma. 
Edellytyksenä on, että mahdollisesti aikaisemmin myönnetyistä avustuksista on tehty hyväksyttävät 
tiliselvitykset. Järjestön/seuran/yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt järjestötieto.fi- sivuille sekä osoittaa 
miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä. 
Avustukset ovat haettavissa vuosittain 31.3 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
Avustusten käytöstä on tehtävä tiliselvitykset viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään 
mennessä. 

Sivistyslautakunnan urheilustipendit 
1. Stipendiin oikeutettuja ovat 

- Simossa kirjoilla olevat alle 20v.urheilijat ja/tai simolainen joukkue 
- Stipendiin oikeuttavan SM- kilpailun tulee olla suomalaiseen urheiluorganisaatioon virallisesti 

kuuluvan lajiliiton järjestämä kilpailu. 
- Urheilija voi saada stipendin vain yhdestä suorituksesta kautta kohti  

 
2. Stipendiin oikeutettuja suorituksia ovat 

- Menestyminen vähintään SM tasoon verrattavissa kilpailuissa (kulta-, hopea- tai pronssisijoitus) 
 
3. Stipendin jakoperusteet 

- Stipendin saajat nuoret alle 20v. 
- Stipendin suuruus on 100€ urheilijalle ja joukkueelle 200€ 

  
 
Urheilustipendit ovat haettavissa vuosittain 31.10 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 
 

Avustus- ja stipendihakemuksissa on käytettävä sivistyslautakunnan lomakkeita, jotka ovat 
saatavissa Simon kunnan kotisivuilta www.simo.fi 
Avustus- ja stipendihakemukset on toimitettava liitteineen osoitteeseen:  
Simon kunta Sivistyslautakunta/vapaa-aikatoimisto 
Ratatie 6 95200 Simo tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@simo.fi 
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