
Järjestöilta 16.3.



Illan agenda

• Esittelykierros
• Järjestöavustukset
• Tulevat tapahtumat
• Yhdistyslain muutokset
• Lähellä.fi
• Tulevia koulutuksia ym.



Järjestöavustussääntö uudistui

Haettavana on edelleen sekä yleisavustusta (rekisteröityneille 
yhdistyksille) että kohdeavustusta (rekisteröityneille yhdistyksille 
ja harrasteryhmille).
Lisäksi alle 20-vuotiaiden ohjattuun toimintaan on mahdollista 
hakea tila-avustusta.
Yleisavustukset ja tila-avustukset haetaan keväisin. 
Kohdeavustushaku kaksi kertaa vuodessa.



Keskeisimmät muutokset
Yleisavustusten jakoperusteet

• Yleisavustusten jaossa kiinnitetään huomiota yhdistyksen toiminnan määrään, laatuun, 
monipuolisuuteen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi huomioon otetaan toimintaan osallistuvien 
jäsenten määrä (jäsenmaksun maksaneet jäsenet) jäsenmäärä, yleisötapahtumien luku- ja 
osallistujamäärä, hakijan taloudellinen asema, muualta saatavissa olevat avustukset sekä 
avustuksen suunniteltu käyttötapa ja perustelu avustuksen käytölle. 

• Lisäksi jaettavan avustuksen määrään liittyy olennaisesti osallistuminen ehkäisevän 
päihdetyön tekemiseen kaupungissa sekä valtakunnalliseen harrastusviikkoon osallistuminen.

• Yleisavustuksen hakijan on toimitettava hakulomakkeen lisäksi edellisen vuoden avustuksen 
käyttötilitys, edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuluvan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 



TILA-AVUSTUS

• Rekisteröidyillä järjestöillä ja yhdistyksillä on myös mahdollisuus 
hakea avustusta urheilupaikkojen tilojen käyttömaksuihin. 
Avustus käyttömaksuihin myönnetään alle 1820-vuotiaiden 
ohjattuun toimintaan säännöllisiin harjoitusvuoroihin Nivalassa 
sijaitseviin tiloihin ja se maksetaan marraskuun loppuun 
mennessä esitettyjä kuitteja vastaan.  



KOHDEAVUSTUS

• Kohdeavustusta voi hakea myös järjestäytymätön toiminta- tai harrasteryhmä tapahtuman 
tai hankkeen toteuttamiseen Nivalassa. Myös koko yhteisöä palveleviin investointeihin 
voidaan myöntää kohdeavustusta. Avustusta ei myönnetä koko vuoden tai toimintakauden 
jatkuvaan toimintaan eikä yritystoimintana tapahtuvaan toimintaan. Kohdeavustusta ei 
myönnetä kaupungin järjestämään toimintaan. Kohdeavustus myönnetään hakemuksen 
perusteella ja maksetaan toteutuneita kulutositteita vastaan. Kuitit on esitettävä 30.11. 
mennessä. Kuitit on esitettävä ensimmäisen haun yhteydessä 31.8. mennessä ja toisen 
haun yhteydessä 31.12. mennessä. Mikäli kuluja on haettavasta kohteesta kertynyt 
kuluvan talousarvion aikana jo ennen avustuksen hakemista, kopiot kulutositteista voi 
liittää hakemukseen. Kohdeavustusten haku järjestetään kaksi kertaa voidaan järjestää 
useamman kerran vuodessa maaliskuussa ja lokakuussa. Jos tapahtuma peruuntuu, ei 
avustusta myönnetä. Peruuntuneen tapahtuman tilalle ei voi järjestää korvaavaa 
tapahtumaa. Mikäli tapahtumalle on myönnetty avustusta, mutta sen toteutus siirtyy 
seuraavalle vuodelle, ei etukäteen muodostuneita kuluja korvata.



Järjestöavustushaku 15.3.-15.4.

• Kunta-Akkunan kautta: www.akkuna.fi
• Vaatii tunnistautumisen
• Haettavana yleis-, kohde- ja tila-avustukset



Nivalan jäänhoitoavustus kylä- tai 
vanhempainyhdistyksille
• Kylä- tai vanhempainyhdistyksen on mahdollista hakea 500 

euron jäänhoitoavustus jos se hoitaa koulujen jääliikunta-alueita 
koko talvikauden ajan. Jäänhoitoavustukset ovat haettavissa 
samaan aikaan järjestöavustusten kanssa ja ne haetaan myös 
Kunta-Akkunan kautta. Yhdistyksen tulee vapaamuotoisesti 
kertoa miten ja kuinka usein jäätä on hoidettu. Avustusta voi 
hakea, vaikka jäänhoito ei kattaisikaan koko talvikautta. 
Hyvinvointilautakunta linjaa kevään kokouksessaan, kuinka 
tällöin menetellään järjestöavustuksen suhteen. 



Harrastemessut 20.5.
• Olemme jälleen järjestämässä liikunta- ja harrastemessuja Liikuntakeskuksella 

lauantaina 20.5. jäähallissa ja Uikon piha-alueella.
• Tavoitteena on koota yhteen tapahtumaan mahdollisimman laajasti Nivalan 

harrastetoimijoista, jotta nivalalaisilla on mahdollisuus tutustua, mitä Nivalassa 
pystyy harrastamaan.

• Ilmoittautumiset Henri Heiskalle: 044-4457423 / henri.heiska@nivala.fi.
• Nyt on oiva tilaisuus päästä tapaamaan ihmisiä, jotka eivät ole vielä minkään 

harrastuksen parissa tai miettivät, että mitä haluaisi alkaa harrastamaan.
• Tapahtuma on toiminut hyvänä tapana saada seuran/järjestön toimintaan mukaan 

aktiiveja. Nyt on myös oiva tilaisuus kartoittaa uusia harrastajia lajeihin, jotka 
esimerkiksi vuoden lopussa valmistuva monitoimihalli mahdollistaa!

• Alustava aikataulu on lauantaille klo 11.00-15.00.



Kesän toripäivät

• Keskiviikkotorit jatkuvat tänä kesänä! Järjestöillä on mahdollisuus olla 
järjestämässä torille toimintaa. Kaupunki avustaa 500 € / tapahtuma 
järjestöjä, kun he järjestävät torille tapahtumaa. Keskiviikkotorit 
tapahtuvat 31.5.-2.8.2023 välisenä aikana. 

• Avustuksen saamisen ehtona on järjestää kyseisenä keskiviikkona 
tapahtuma Nivalan torilla. Tapahtuman ohjeellinen kesto on noin 
kaksi tuntia. 

• Varattuna on jo 31.5., 7.6., 14.6., 28.6., 12.7. ja 2.8.
• Lisätietoja ja varaukset: meri.vahakangas@nivala.fi / 0403447317



Tule mukaan toteuttamaan suosittua 
Ihmisiä Suviyössä –tapahtumaa!
• Ke 12.7. Tapahtumaa torilla alkuillasta
• Järjestötori – voi myydä ja esitellä omaa toimintaa ja 

toiminnallista ja osallistavaa!
• Ilmoittaudu Eija Kaarlelalle, 040 344 7272 / 

eija.kaarlela@nivala.fi



Tapahtumakalenteri
• Nivalan kaupungin tapahtumakalenteri löytyy osoitteesta 

https://www.nivala.fi/vapaa-aika/tapahtumat/. Tapahtumia on tähän 
mennessä ilmoitettu sinne kovin vähäisesti. Toivomme, että sinne 
ilmoitettaisiin tapahtumia, jotta ne saavuttaisivat ihmiset. Tuon sivun kautta 
löydät lomakkeen, josta voi ilmoittaa tulevan tapahtuman. Tapahtuma ei 
tule heti näkyviin, vaan se pitää hyväksyä ensin. Sen vuoksi tapahtuma tulee 
päivän tai parin viiveellä vasta näkyviin. Jos yhdistyksenne järjestää paljon 
tapahtumia, on mahdollisuus saada tunnukset tapahtumakalenteriin, jolloin 
tapahtumien ilmoittaminen käy viiveettä. Kysele tunnuksia 
allekirjoittaneelta.

• Tapahtumien ilmoittaminen kaupungin tapahtumakalenteriin kannattaa. 
Teemme joka kuukauden osalta tapahtumakoosteen, jota jaetaan mm. 
kaupungin somekanavissa.



Tapahtumasuunnittelukalenteri

• Vältytään päällekkäisiltä tapahtumilta
• Kulttuurituottaja Eijalle päivitystarpeet

• KÖTINÄ KAHAVIT
• Kyseessä yhteinen suunnittelu- ja markkinointifoorumi eri toimijoiden 

tapahtumille.
• Olet lämpimästi tervetullut Kötinä kahaveille aamupalan merkeissä to 

28.3. klo 8:30 Nivalan kirjaston isoon kokoushuoneeseen (Kalliontie 21, 
käynti torin puoleisesta Tillarigallerian ovesta).



Joko sinulle tulee järjestökirje?

• Noin kerran kuukaudessa ajankohtaisia järjestöasioita 
sähköpostiisi.

• Liity postituslistalle: sähköpostia meri.vahakangas@nivala.fi



Yhdistyslain muutokset 8.2.2023 alkaen

• Kirjanpitolakia kevyempi tilinpitomalli
• Pienten yhdistysten hallinnollista taakkaa kevennetään sallimalla kirjanpitolakia 

kevyempi tilinpito. Yhdistys, jonka tulot ovat enintään 30 000 euroa/vuosi, voisi 
jatkossa käytännössä perustaa tilinpitonsa pitkälti pankin (sähköiseen) tiliote- ja 
tilitapahtumatietoihin. Tärkeää kuitenkin säilyttää tapahtumia koskevat kuitit ja 
tositteet. Helpotettu kirjanpito voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan tilikaudella, 
joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Toiminnantarkastukseen kirjanpidon muutos ei 
vaikuta. Hallinnon ja tilien tarkastus tehdään jatkossakin.

• Hallituksen päätösvallan delegointi jäsenasioissa
• Hallitus voi jatkossa valtuuttaa jonkun muun tahon päättämään jäseneksi 

ottamisesta ja ottamaan vastaan eroilmoituksia. Hallitus kuitenkin päättää 
hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä.



• Yhdistyksen hallituksen päätöksenteko ilman kokousta
• Ilman kokousta tehtyjen päätösten dokumentoinnin tärkeys

• Selvitysmenettely yhdistyksen purkautuessa
• Yhdistyksen purkamiseen liittyvää selvitysmenettelyä kevennetään 

kumoamalla selvitysmiehen velvollisuus kutsua yhdistyksen kokous koolle 
loppuselvityksen hyväksymistä varten.

• Jäsen- ja liittoäänestys
• Jäsenten vaikutusmahdollisuudet paranevat, kun jäsen- ja liittoäänestystä 

voidaan jatkossa käyttää myös hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen 
jäsenten valintaan. Edellytyksenä on, että äänestystavasta määrätään 
säännöissä.





Pohteen järjestöfoorumi 
22.3.2023 klo 12.00-14.30

• Tervetuloa mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
Pohteen etänä toteutettavaan avoimeen järjestöfoorumiin!

• Foorumi on avoin järjestöille ja seurakunnille sekä 
hyvinvointialueen ja kuntien järjestöyhdyshenkilöille, 
työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä muille aiheesta 
kiinnostuneille.

• Lisätietoa ja ilmoittautumiset www.pohde.fi.



Lähellä.fi
• Järjestöjä ja seurakuntia toivotaan ilmoittavan tukea, toimintaa ja 

tapahtumia Lähellä.fi-verkkopalveluun. Lähellä.fi-verkkopalvelu kokoaa 
järjestöjen ja seurakuntien tukea, toimintaa ja tapahtumia yhteen 
osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.

• Linkitys Pohteen sivuille, tulevaisuudessa myös kaupungin
• Järjestötietopalveluun voi rekisteröityä mikä tahansa järjestö tai yhteisö, 

joka etsii osallistujia toimintaansa, tarjoaa tukea ja apua tai haluaa ilmoittaa 
vapaaehtoistoiminnastaan.

• Kansalaiset ja palvelunohjauksesta vastaavat henkilöt etsivät palvelusta 
itselleen tarpeellista sisältöä.

• Palvelusta saa haettua alue- tai toimintarajauksen mukaan kaikki ilmoitetut 
toiminta-, tuki- tai vapaaehtoisilmoitukset.

• Palvelu on käyttäjille maksuton! 
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