
Harjoitustila-avustukset - ohjeet avustushakulomakkeen täyttämiseen 

 

Sivu 1   

Perustiedot 

Lomakkeen ensimmäiselle sivulle täytetään yhdistyksen perustiedot.  

Avustuksen hakija edustaa yhdistystä, joten ”hakijana edustan yhdistystä” -kohtaan valitaan ”kyllä” -

vastaus ja kirjoitetaan hakemuspohjalle yhdistyksen Y-tunnus. Tämän jälkeen järjestelmä automaattisesti 

täydentää lomakkeelle hakijan muut perustiedot. 

Mikäli yhdistyksen osoitetiedot ovat muuttuneet, valitaan ”osoite on muuttunut” ja kirjoitetaan 

lomakkeelle yhdistyksen uudet osoitetiedot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taustakysymykset 

 

Valitse kaikki ne kohderyhmät, joille avustuksella toteutettava toiminta / tapahtuma / investointi on 

suunnattu. Voit valita yhden tai useampia kohderyhmiä. 

 

 

Valitse kaikki ne alueet, joissa avustuksella toteutettava toimintaa / tapahtumaa järjestetään tai jonne 

investointi/investoinnit toteutetaan. Voit valita yhden tai useampia alueita. 

 

 

Valitse kaikki ne kielet, joilla avustuksella toteuttava toiminta toteutetaan. Voit valita yhden tai useampia 

kieliä. 

 



Seuraavaksi taustakysymyksissä ilmoitetaan, kenen yhteistyötahojen kanssa avustuksella haettava 

toiminta/tapahtuma/investointi tullaan toteuttamaan. Voit valita yhden tai useamman toimijan.  

Vastatessasi ”kyllä” aukeaa lisätietolaatikko, johon kirjataan lisätietoja yhteistyötahosta.  

 

 

 

 

Viimeisissä taustakysymyksissä pyydetään lisätietoja ja hakijan näkemyksiä siihen, miten toiminta / 

tapahtuma /investointi tukee Turun kaupungin strategiaa.  

Voit vastata ”kyllä” yhteen tai useampaan kohtaan. Tämän jälkeen aukeaa lisätietolaatikko, johon kirjataan 

kysymyskohtaisesti pyydetyt lisätiedot. 

 

 

 

 



Avustukseen ohjaavat kysymykset 

 

Haettaessa harjoitustila-avustuksia; 

• ”haen” kohdasta valitaan vaihtoehto ”avustusta” 

• ”haen avustusta” -kohdasta valitaan vaihtoehto ”säännölliseen toimintaan” 

• ”liittyykö haettava avustus”- kohdasta valitaan vaihtoehto ”liikuntatoimintaan”  

 

• Seuraavaksi lomakkeella valitaan toiminnan muoto. Voit valita joko vaihtoehdon ”liikunta- ja 

urheiluseura” tai ”muu”. Jos valitsit liikunta- ja urheiluseura, valitse lisäksi, mitä lajia seuranne 

edustaa.  

 

• Kohtia ”vammaisavustajatoimintaan / avustus koskee alueuimahallia / laskettelukeskuksen 

avustus” ei tarvitse valita, ellei hakija nimenomaisesti hae kyseisiä avustuksia.  

 

• Harjoitustila-avustuksia haettaessa, kysymykseen ”koskeeko avustustarve ensisijaisesti 

tilavuokria” valitaan vaihtoehto ”kyllä”.  

 

• Viimeisessä kohdassa vastataan vielä, koskeeko tilakustannus kaupungin vai muiden toimijoiden 

hallinnoimia tiloja. Voit valita jommankumman tai molemmat vaihtoehdot. 

 

 

  



Sivu 2 

Sivulla 2 aukeaa Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen -lomake. Lomakkeelle on automaattisesti 

täytetty osa hakijan yhteystiedoista. Hakija täyttää loput yhteystiedot, seuran jäsenmäärän sekä lajin.  

Jäsenmäärä kohtaan kirjataan seuran koko jäsenmäärä. Urheilu- / liikuntalaji kohtaan kirjataan laji, jonka 

toimintaan haettava avustus kohdentuu 

 

 

 

 

Yhteystietojen jälkeen lomakkeelle eritellään tarkemmin liikuntatilojen vuokrakulut, joihin avustusta 

haetaan. Lisäksi kirjataan mahdolliset seuran omistamista tiloista saatavat vuokratulot, niiden tilojen 

osalta, joihin haetaan avustusta. Avustusta haetaan kuluvan vuoden harjoitustilavuokrien korvaamiseen 

(tammikuu-joulukuu). 

 

1) Alle 20-vuotiaiden toiminnan tilavuokrat 

o Jonkin muun tahon omistaman liikuntapaikat käytöstä syntyneet tilavuokrat 

o Avustusta haetaan lajiharjoittelun tiloihin ja siten avustusta ei myönnetä esimerkiksi 

kuntosaliharjoittelumaksuihin. Avustusta ei myönnetä myöskään esimerkiksi varastotilojen 

tai toimistotilojen tilavuokriin tai autopaikkamaksuihin.  

 

2) Oman tai vuokratun liikuntapaikan kustannukset 

o Seuranne omistaman liikuntapaikan kustannukset, esimerkiksi vuokra, sähkö, vesi, 

lämmitys ja siivous 

o Avustusta ei myönnetä esimerkiksi varastotilojen tai toimistotilojen tilavuokriin tai 

autopaikkamaksuihin  

 

 

 



Huom. Jos haet avustusta; 

- Liikuntavuorojen tilavuokriin, täytä vain kohta 1 

- Oman tai vuokratun liikuntapaikan kustannuksiin, täytä vain kohta 2 

- Liikuntavuorojen tilavuokriin sekä oman tai vuokratun liikuntapaikan kustannuksiin, täytä kohdat 1 

ja 2 

 

Kohtien 1 ja 2 tarkemmat ohjeet löydät seuraavilta sivuilta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Alle 20-vuotiaiden toiminnan tilavuokrat 

- Liikuntapaikka = liikuntapaikka, jossa vuorot järjestetään 

- Osoite = liikuntapaikan osoite 

- Harjoituskausi = Kuluvan vuoden vuorojen ajankohta, johon avustusta haetaan 

- Liikuntavuoron käyttäjäryhmä = ryhmän nimi, joka harjoittelee vuorolla 

- Vuoron alle 20v. määrä = vuoron alle 20v. kokonaismäärä 

- Vuoron yli 20v. määrä = vuoron yli 20v. kokonaismäärä 

- Harjoitustunnit yhteensä = ryhmän harjoitustunnit yhteensä  

- Kulut (€) = Kuluvan vuoden tilavuokrat koko harjoituskaudelta. Alkuvuosi ilmoitetaan toteutuneiden 

kustannusten perusteella ja loppuvuosi arvioiden perusteella.   

 

Lisätiedot kohtaan kirjoitetaan mahdolliset poikkeukset ja hyvitykset laskuissa kuluvan vuoden ajalta.  

Voit lisätä uusia rivejä painikkeesta ”lisää rivi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2) Oman tai vuokratun liikuntapaikan kustannukset 

- Kuluerittely = Kirjoita jokaiselle riville oma kulutyyppi. Esimerkiksi rivi 1 sähkö, rivi 2 siivous, rivi 3 

vuokra.  

- Liikuntapaikka = Liikuntapaikan nimi 

- Osoite = Liikuntapaikan osoite 

- Harjoituskausi = Ajanjakso, jolta kulut ovat syntyneet. Tarkastelussa huomioidaan kuluvan vuoden 

tammi-joulukuun aikana syntyneet kulut. 

- Kulut (€) = Kulut yhteensä kuluvalta vuodelta. Alkuvuosi ilmoitetaan toteutuneiden kustannusten 

perusteella ja loppuvuosi arvioiden perusteella.   

 

Lisätiedot kohtaan kirjoitetaan mahdolliset poikkeukset ja hyvitykset laskuissa kuluvan vuoden ajalta.   

Voit lisätä uusia rivejä painikkeesta ”lisää rivi” 

 

 

 

 

 

Lopuksi tulee valita, saako päätöksestä antaa sähköisen tiedoksiannon.  

Lisäksi hyväksytään henkilötietojen käyttäminen rekisteriselosteessa kuvattuun tarkoitukseen. Lisätietoja 

osoitteesta https://rekisteri.turku.fi → avustusrekisteri 

 

https://rekisteri.turku.fi/

