Hyvinvointilautakunta

NIVALAN JÄRJESTÖAVUSTUKSET 2019
Ohjeita hakijoille
Järjestöavustuksilla tuetaan Nivalassa toimivien yhdistysten ja harrasteryhmien toimintaa.
Haettavana on sekä yleisavustusta (rekisteröityneille yhdistyksille) että kohdeavustusta
(rekisteröityneille yhdistyksille ja harrasteryhmille). Nivalan järjestöavustuksia on uudistettu
vuodelle 2019.
Yleis- ja kohdeavustukset ovat haettavana kerran vuodessa maalis-/huhtikuussa. Hakemukset
käsitellään
touko-/kesäkuussa.
Kohdeavustusten
hakuaikaa
voidaan
pidentää
hyvinvointilautakunnan päätöksellä, jos määrärahoja jää jakamatta ensimmäisen hakukerran
jälkeen. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon varattavan määrärahan puitteissa ja
tehdessään jakopäätöksen lautakunta käyttää sille kuuluvaa harkintavaltaa.
Järjestöavustusten hakemisesta tiedotetaan paikallislehdessä, kaupungin kotisivuilla ja somekanavissa.

YLEISAVUSTUS
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. Myös alueellinen
rekisteröitynyt yhdistys, seura, säätiö tai järjestö voi hakea avustusta, jos se järjestää
säännöllistä toimintaa Nivalassa ja jos Nivalassa järjestettävässä toiminnassa mukana olevista
yli puolet on nivalalaisia. Nivalan kaupungin myöntämän avustuksen tarkoituksena on tukea
Nivalassa
järjestettävää
monipuolista
toimintaa
ja
edistää
nivalalaisten
harrastusmahdollisuuksia.
Kaupungin tukemalla toiminnalla tulee olla tavoitteena
kuntalaisten aktivointi, yhteisöllisyyden vahvistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Yleisavustusta
jaetaan 1) nuorisotoimintaan 2) liikunta- ja urheilutoimintaan 3) kulttuuritoimintaan 4)
muuhun järjestötoimintaan. Uudelle yhdistykselle ei myönnetä yleisavustusta ennen kuin se
on toiminut ainakin yhden vuoden pituisen tilikauden ajan.

1) Yleisavustus nuorisotoimintaan
Kaupunki myöntää avustuksia lapsi- ja nuorisotyötä tekeville paikallisille nuorisojärjestöille,
jotka järjestävät toimintaa Nivalassa. Lisäksi kohdeavustusta voidaan myöntää nuorten
itsensä järjestämään toimintaan Nivalassa.
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Paikallisilla nuorisoyhdistyksillä tarkoitetaan:
1. Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä
vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita.
2. 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 nuorisoosastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöistä.
Nuorten itsensä 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.

2) Yleisavustus liikunta- ja urheilutoimintaan
Kaupunki myöntää yleis- ja kohdeavustuksia rekisteröidyille liikunta- ja urheiluseuroille, joiden
toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta ja/tai kilpaurheilu. Liikunta- ja
urheiluseuroilla on myös mahdollisuus hakea avustusta urheilupaikkojen käyttömaksuihin.
Avustus käyttömaksuihin myönnetään alle 18-vuotiaiden ohjattuun toimintaan ja se
maksetaan ennen 30.11.2019 mennessä esitettyjä kuitteja vastaan.
Liikunta- ja urheilutoiminnalta edellytetään liikuntalain tavoitteiden (2§) mukaista toimintaa.
Avustusta myönnettäessä lisäarvoksi katsotaan matalan kynnyksen toiminta sekä terveyttä ja
hyvinvointia edistävä toiminta eri kohderyhmille. Lisäksi jakoperusteena ovat seuran ohjaus-,
koulutus-, leiri- ja valmennustoiminta.

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

4) Yleisavustus muuhun järjestötoimintaan
Hyvinvointilautakunta voi myöntää järjestöavustuksia Nivalassa toimiville järjestöille, joiden
toiminta edistää asukkaiden omaa aktiivisuutta, omatoimisuutta, yhteisvastuuta sekä
ehkäisee syrjäytymistä. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon järjestön toiminnan
merkitys asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle (kaupungin hyvinvointisuunnitelma).

Yleisavustusten jakoperusteet
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 sekä avustuksen suunniteltu käyttötapa ja perustelu avustuksen käytölle.
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 ulkomaille
- talkootyön omavastuuosuuteen
- hakija on jo saanut merkittävää avustusta tai muuta tukea samaan tarkoitukseen Nivalan
kaupunkikonsernilta

KOHDEAVUSTUS
Kohdeavustusta voi hakea myös järjestäytymätön toiminta- tai harrasteryhmä tapahtuman
tai hankkeen toteuttamiseen Nivalassa. Avustusta ei myönnetä koko vuoden tai
toimintakauden jatkuvaan toimintaan eikä yritystoimintana tapahtuvaan toimintaan.
Kohdeavustusta ei voi käyttää kaluston tai irtaimiston ostoon. Kohdeavustus myönnetään
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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. Kohdeavustusten hakua voidaan
järjestää useamman kerran vuodessa.

HAKEMINEN
Hakija toimittaa hakulomakkeen ja pyydetyt liitteet Nivalan kaupungille hakuajan loppuun
mennessä (asiakirjojen palauttamisohjeet tarkemmin hakulomakkeella). Myöhästyneitä
avustushakemuksia ei käsitellä. Yleisavustuksen hakijan on toimitettava hakulomakkeen
lisäksi edellisen vuoden avustuksen käyttötilitys, kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio. Mikäli hakulomakkeen tai hakuasiakirjat ovat puutteelliset, avustus laitetaan
maksuun vasta kun hakulomakkeen puutteet on täydennetty ja puuttuvat asiakirjat
toimitettu. Myönnetty avustus jää käyttämättä, mikäli hakemusta ei täydennetä pe 30.8.2019
mennessä. Jakamatta jääneet avustukset jaetaan kohdeavustuksina.
Hyvinvointilautakunta valvoo myönnettyjen varojen käyttöä. Tarvittaessa kaupunki voi pyytää
toimittamaan
edellisen
vuoden
toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen
ja
toiminnantarkastuksen asiakirjat. Lisäksi kaupungilla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan
kirjanpito. Avustus voidaan periä takaisin, jos hakemuksen tai annettujen selvitysten osalta
ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.

