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Hyvinvointilautakunta
liikunta, nuoriso, kulttuuri
HAKIJA

Seuran/yhdistyksen/ryhmän nimi:

Osoite:

Kotipaikka:

Rek.vuosi:

Jäsenmäärä 31.12. ed.vuonna:

Keskusjärjestö:

Pankki ja tilinro (IBAN-muodossa):

TOIMIHENKILÖT

TOIMINTA

Puheenjohtaja:

Puh:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Sihteeri:

Puh:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Rahastonhoitaja:

Puh:

Osoite:

Sähköpostiosoite:

Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot:

Toimipaikka/-tilat:

YHDISTYKSEN/
TOIMINTARYHMÄN
TIEDOT
31.12. ed.vuosi

Jäsenmäärä:
Alle 29 vuotiaat
Muut
Yhteensä

Jäsenistön enemmistö on nivalalaisia
Jäsenmaksutulot ed. vuodelta:
Kokonaistulot ed. vuodelta:
Kokonaismenot ed. vuodelta:

Toimintaan osallistui:

Toimintatapahtumien
määrä:

AVUSTUSHAKEMUS
Hyvinvointilautakunta
liikunta, nuoriso, kulttuuri
HAETTAVA
AVUSTUS
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Haemme avustusta vuodelle:
nuorisotoimintaan

liikuntatoimintaan

kulttuuritoimintaan

Haetaan / €

Muualta saatava avustus / €

euroa

euroa

Yleisavustus
(rekisteröidyille yhdistyksille)

Kohdeavustus
(myös vapaalle toimintaryhmälle esim.
tapahtuma tai hanke)
Selostettava erillisellä liitteellä.

Erillinen salivuoroavustus
urheiluseuroille (alle 18 v. ohjatut)

EDELLISENÄ
VUONNA SAADUT
AVUSTUKSET

AVUSTUSLAJI
Yleisavustus
Kohdeavustus, mihin?

Salivuoroavustus
Avustukset yhteensä

Käyttötilitys avustuksen käytöstä on toimitettu lautakunnalle
Käyttötilitys on tämän hakemuksen liitteenä (käyttötilitys annettava, muutoin uutta avustusta ei myönnetä)

LISÄTIETOJA

LIITTEET
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

toimintasuunnitelma ja talousarvio
yhdistysten säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä)

rekisteröinti-ilmoitus

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

allekirjoitus

nimenselvennys

Yleiset avustustenjako-ohjeet
Avustukset ovat haettavana kerran vuodessa huhtikuussa. Hakemukset käsitellään touko-/kesäkuussa. Avustuksia
myönnetään vuosittain talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa ja tehdessään jakopäätöksen lautakunta käyttää sille kuuluvaa harkintavaltaa.
Yleisavustusta voi hakea Nivalaan rekisteröitynyt yhdistys, seura, säätiö tai järjestö yleiseen toiminnan ylläpitämiseen
ja kehittämiseen. Avustusta saavan yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan osallistuvista enimmän osan tulee olla
nivalalaisia. Nivalan kaupungin myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea Nivalassa järjestettävää monipuolista
toimintaa ja edistää nivalalaisten harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia. Kaupungin tukemalla toiminnalla tulee olla
tavoitteena kuntalaisten aktivointi ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kaupungin strategian mukaisesti.
Yleisavustusten jaossa kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan määrään, laatuun, monipuolisuuteen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi huomioon otetaan jäsenmäärä, yleisötapahtumien luku- ja osallistujamäärä, hakijan taloudellinen
asema, muualta saatavissa olevat avustukset, toimintakorvauksen suunniteltu käyttötapa, toimintakorvauksen saamisen tarve ja hakijan valistus- ja koulutustoiminta.
Yleisavustuksen hakijan on toimitettava toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastus edelliseltä vuodelta
sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Mikäli hakuasiakirjat ovat puutteelliset, avustus laitetaan
maksuun vasta kun puuttuvat asiakirjat on toimitettu. Myönnetty avustus ei siirry seuraavaan tilikauteen, vaan jää
käyttämättä mikäli hakemusta ei 30.8 mennessä täydennetä. Sivistyslautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä ja tarvittaessa kaupungilla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan kirjanpito. Edellisen vuoden avustuksen käyttötilitys on annettava viimeistään uuden hakemuksen liitteenä, muutoin uutta avustusta ei myönnetä. Avustus voidaan
periä takaisin jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä. Myöhästyneitä
avustushakemuksia ei käsitellä. Uudelle yhdistykselle ei myönnetä avustusta ennen kuin se on toiminut ainakin yhden vuoden pituisen tilikauden ajan. Avustusten myöntämisen yhteydessä tulisi pyrkiä siihen, ettei tarkoituksenmukainen omatoimisuus vaikuttaisi avustusta vähentävänä tekijänä.
Yleisavustusta ei myönnetä
-

verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
selkeästi muun tukijärjestelmän piiriin kuuluvalle
kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan
rekisteröimättömille ryhmille tai yksityishenkilöille
toimitilojen rakentamiseen, perusparantamiseen tai investointeihin
työskentelyapurahana tai ammatti- ja täydennysopintoihin
kokouspalkkioihin
harrastus- tai virkistysmatkoihin
talkootyön omavastuuosuuteen
hakija on jo saanut merkittävää avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Nivalan
kaupunkikonsernilta

Kohdeavustusta voi hakea myös järjestäytymätön toiminta- tai harrasteryhmä tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen Nivalassa. Avustusta ei myönnetä koko vuoden tai toimintakauden jatkuvaan toimintaan, harrastustoiminnan
ylläpitämiseen eikä yritystoimintana tapahtuvaan toimintaan, eikä kaluston tai irtaimiston ostoon. Kohdeavustus
myönnetään hakemuksen perusteella ja maksetaan toteutuneita kulutositteita vastaan. Kuitit on esitettävä 30.11.
mennessä. Mikäli kuluja on haettavasta kohteesta kertynyt jo ennen avustuksen hakemista, kopiot kulutositteista voi
liittää hakemukseen.

Avustukset nuorisotoimintaan
Kaupunki myöntää avustuksia lapsi- ja nuorisotyötä tekeville nuorisojärjestöille, jotka täyttävät nuorisolain- ja asetuksen mukaiset avustuksen saamisen edellytykset ja sääntöjensä mukaan kuuluvat nuorisotoiminnan piiriin ja muille
itsensä järjestämään toimintaan Nivalassa.
Paikallisilla nuorisoyhdistyksillä tarkoitetaan:
Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
Muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29 vuotiaita. Rekisteröimättömiltä nuorisoyhdistyksiltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja
talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä
nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöistä.
Muun nuorten itsenä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien
avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös
aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.
Lisäksi nuorisotoimessa huomioidaan jakoperusteena yhdistyksen ohjaus-, koulutus-, leiri ja harrastetoiminta sekä
kansainvälinen toiminta.

Avustukset liikunta- ja urheilutoimintaan
Kaupunki myöntää avustuksia rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille, joiden toimintamuotoina ovat liikuntaa ja
terveyttä edistävä toiminta tai kilpaurheilu.
Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n perusteissa mainittua eettisesti perusteltua toimintaa. Tämä pitää sisällään dopingsäännösten noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa. Lisäksi edellytetään, että toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja korostetaan päihteettömyyttä, suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöstä huolehtimista. Terveysliikunta katsotaan lisäarvoksi. Toimintakorvausta myönnettäessä otetaan huomioon
yhteisön kansanterveyden alalla tekemä työ, kuten yhteisön järjestämä terveysliikunta lapsille, työikäisille, senioreille ja erityisryhmille.
Lisäksi liikuntatoimessa huomioidaan jakoperusteena seuran ohjaus-, koulutus-, leiri ja valmennustoiminta.
Alle 18-vuotiaiden ohjatun liikuntatoimen tuki on tarkoitettu seuroille ja yhdistyksille, jotka maksavat tilavuokramaksuja järjestäessään ohjattua liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille nuorille ja lapsille. Tukea haetaan samassa yhteydessä
kuin yleis- ja kohdeavustuksia. Avustuksella pyritään alentamaan lasten osallistumiskustannuksia ohjattuun liikuntatoimintaan.

Avustukset kulttuuritoimintaan
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Korvauksen tavoitteena on tukea vapaata
kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää
kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia.
Lisäksi kulttuuritoimessa huomioidaan jakoperusteena yhdistyksen järjestämät tapahtumat ja osallistuminen
paikallisiin tapahtumiin.

