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NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

YLEISET PERIAATTEET
Hankasalmen kunnan nuoriso-avustusten tavoitteena on tukea ja luoda edellytyksiä paikkakunnan
nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään toimintaan joka edistää ja tukee nuorten
omatoimisuutta, aktiivista kansalaisuutta, sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja
elinoloja.
Hankasalmen kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion vahvistamisen yhteydessä
nuorisopalveluiden toiminta-avustusten määrän. Avustuksia voidaan myöntää vuosittain enintään
talousarviossa vahvistetun määrärahan puitteissa. Hankasalmen sivistyslautakunta myöntää
vuosittain nuorisotoimintaan toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia alla olevin perustein.
Hankasalmen nuorisovaltuusto HanNu voi jakaa vuosittain 500 euroa aktivointirahaa nuorilta
nuorille suunnattuihin projekteihin ja tapahtumiin. Avustukset käsittelee nuorisovaltuusto
kokouksessaan ja nuorisotoimen viranhaltija vahvistaa päätökset. Kerta-avustukset ovat
suuruudeltaan 50-100 euroa.
HAKIJAT
Avustusta voi hakea nuorisojärjestö, joka on rekisteröity ja jonka kotipaikka on Hankasalmi. Myös
muualla rekisteröity nuorisojärjestö voi hakea avustusta Hankasalmella hankasalmelaisille
järjestettävän säännöllisen toiminnan tukemiseen. Järjestön tai yhteisön jäsenistä vähintään 2/3 tulee
olla alle 29-vuotiaita. Kohdeavustusta voi hakea myös rekisteröimätön yhdistys tai nuorten itsensä
muodostama toimintaryhmä, jonka avustettava toiminta kohdistuu lapsiin ja nuoriin.
HAKEMINEN
Avustusten hakemisesta ilmoitetaan noin kuukautta ennen hakuajan päättymistä Hankasalmen
Sanomissa sekä kunnan internet-sivuilla. Avustukset julistetaan haettavaksi 15.3. klo 15.00
mennessä. Koko avustusmääräraha voidaan jakaa kevään haussa. Mahdollisesti syksyllä
jaettavaksi jäävä osuus on joustavasti haettavissa siten, että hakemusten viimeinen jättöaika on 15.9.
klo 15. Jos tuo päivä on lauantai tai sunnuntai niin hakuaika päättyy seuraavan viikon maanantaina
klo 15.00. Myöhässä tulleita avustuksia ei oteta käsittelyyn eikä avustuksia myönnetä
taannehtivasti. Hakemusta voi tarvittaessa täydentää siihen saakka, jolloin avustuksista päätetään
sivistyslautakunnan kokouksessa. Toiminta-avustukset jaetaan kokonaan vuoden alkupuolella.
Kohdeavustukset jaetaan vuoden lopulla.
Hakemus laaditaan kunnan avustusten yhteiselle lomakkeelle (kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalveluiden avustukset) ja osoitetaan Hankasalmen kunnan sivistystoimelle. Lomakkeita on
saatavana kunnanviraston neuvonnasta ja kunnan internet-sivuilta. Avustusta hakevien järjestöjen
on pyydettäessä esitettävä sivistyslautakunnalle johtokunnan ja muiden toimielinten pöytäkirjat
sekä tilitositteet ja jäsenluettelot (-kortistot).
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HAKEMUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET
Avustus jaetaan toiminta-avustuksina (75 % koko avustusmäärärahasta) sekä kohdeavustuksina.
Toiminta-avustusta myönnetään jäljempänä esitettävien perusteiden mukaan kaikille sitä hakeville
nuorisotoimintaa järjestäville yhdistyksille, jotka täyttävät avustuksen saamisen yleiset edellytykset.
Kohdeavustusta myönnetään tarpeiden mukaan.
A. TOIMINTA-AVUSTUS
Toiminta-avustuksen saamiseksi hakijan tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin/toiminnantarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä sen vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio, jolle avustusta haetaan. Uuden hakijan tulee esittää yhdistyksen säännöt. Myös
sääntömuutokset tulee esittää avustusta haettaessa.
Toiminta-avustuksen jakamisessa otetaan huomioon järjestön lapsille ja nuorille suunnatun
toiminnan määrä ja monipuolisuus sekä jäsenmäärä, toimintapaikkojen lukumäärä ja niiden
alueellinen jakauma.
Toiminnan määrää arvioidaan lapsille ja nuorille järjestettyjen tapahtumien, niiden
osanottajamäärien sekä leirien ja retkien luku- ja osanottajamäärien perusteella. Toiminnan
monipuolisuus sekä ohjaajien määrä huomioidaan. Yhteiskunnallisen merkityksen arvioinnissa
otetaan huomioon kunnan eri osa-alueilla järjestetyn toiminnan määrä, toiminnan merkitys
nuorisokasvatukseen, nuorten toimintamahdollisuuksiin sekä tasa-arvoisuuteen.
B. KOHDEAVUSTUKSET
1. Koulutusavustus
Koulutusavustusta voidaan antaa nuorisojärjestön omaan koulutustoimintaan sekä liitto- ja
piiritasoiseen koulutustoimintaan osallistumista varten. Avustusten maksaminen perustuu
hyväksyttäviin tositteisiin. Avustuksen kohteena voi olla seuraavan tyyppiset koulutustilaisuudet:
* nuorisojärjestöjen ohjaajakoulutus
* muun nuorille suunnatun toiminnan ohjaajakoulutus
* muu koulutus, jonka sivistyslautakunta katsoo edistävän järjestön nuorille suunnattua toimintaa
2. Vuokra-avustus
Vuokra-avustuksen päätarkoituksena on avustaa järjestöjä sellaisten tilojen käytöstä, joita kunnalla
ei ole tarjottavana. Avustusta maksetaan korkeintaan 1/3 aiheutuneista vuokrakustannuksista. Myös
vuokra-avustusten maksaminen perustuu tositteisiin.
3. Muut kohdeavustukset
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Muita kohdeavustuksia voivat olla esim. valtakunnalliset suurtapahtuma-avustukset, leiri- ja
retkitoiminta avustukset (enintään 1/3 aiheutuneista kustannuksista) sekä muut sivistyslautakunnan
tärkeäksi katsomat avustusmuodot.
Mikäli kohdeavustusta haetaan tapahtumaan, joka ei vielä ole toteutunut, kohdeavustus maksetaan
avustuksen saajalle vasta sen jälkeen, kun hankkeen toteutuksesta on toimitettu selvitys tuloista ja
menoista.
Avustusta ei myönnetä
1.
2.
3.
4.

yksityisille henkilöille
piirijärjestölle tai valtakunnalliselle järjestölle
verotusoikeuden omaavalle yhteisölle
niihin tarkoituksiin, joihin hakija on jo saanut kunnalta tai valtiolta avustusta

Rekisteröimättömältä yhdistykseltä tai toimintaryhmältä edellytetään, että sen säännöt, hallinto,
toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysiikäisiä.
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JA MAKSAMINEN
Määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella kunnan nuorisopalvelut valmistelee
sivistyslautakunnalle esityksen avustusten jakamisesta. Avustusten myöntämisestä päättää
sivistyslautakunta. Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijayhteisölle kirjallisesti. Päätökseen
liitetään valitusosoitus. Avustuspäätöksen mukana hakijalle postitetaan avustusten raportointiohjeet
sekä lomake, jolla saadun avustuksen voi hakea maksuun. Maksamisen edellytyksenä on, että
mahdollisen edellisen vuoden avustuksen käytöstä on toimitettu raportti nuorisopalveluille. Avustus
maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille sen jälkeen, kun sivistyslautakunnan päätös saa lainvoiman.
AVUSTUKSEN KÄYTTÖ JA RAPORTOINTI
Myönnetyt avustukset ovat enimmäismääriä. Mikäli toimintaan ei ole käytetty myönnettyä summaa,
avustus maksetaan käytön mukaisesti tai avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain.
Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan nuorisopalveluihin käyttämättä jääneestä
avustuksesta heti, kun itse tietää asiasta. Näin käyttämättä jäänyt avustus voidaan mahdollisesti
vielä myöntää muuhun toimintaan.
Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustuksen
perustellusta käyttötarkoituksen muutoksesta päättää sivistyslautakunta. Jos avustusta käytetään
muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on haettu ja myönnetty, se voidaan periä takaisin kokonaan tai
osittain. Selvitys avustuksen käytöstä toimitetaan nuorisopalveluihin seuraavan vuoden tammikuun
loppuun
mennessä.
Hyväksytty
toimintakertomus,
tilinpäätös,
tase
ja
tilin/toiminnantarkastuskertomus toimitetaan nuorisopalveluihin avustusvuotta seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä.

