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AVUSTUSOHJE VAPAA-AJAN PALVELUIDEN TUKEMISEEN
Sivistyspalveluiden lautakunta myöntää vuosittain avustusta paikallisen nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Avustus myönnetään edellisen
vuoden toiminnan perusteella.
Sivistyspalveluiden lautakunnan yhdistykselle myöntämä vuosittainen avustus
riippuu lautakunnan käytettävissä olevasta avustusmäärärahasta, anomusten
määrästä sekä avustuksen hakijan edellisen vuoden toiminnan laajuudesta
Laajuuden mittaamisessa hyödynnetään henkilötyövuosilaskentaa.
Hakukelpoisuus avustukseen
Avustuksia myönnetään vapaa-ajan toimintaa järjestäville yhteisöille toiminnan
tukemiseen: kulttuuritoiminnasta paikallisille taide- ja kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, liikuntatoimesta paikallisille urheiluseuroille sekä liikuntatoimintaa harjoittaville yhdistyksille ja nuorisotoiminnasta paikallisille
nuorisoyhdistyksille.
Avustusten hakeminen
Avustukset tulevat vuosittain hakuun huhtikuun loppuun mennessä. Tarkempi
vuosittainen hakuaika määrittyy vuosittain hakuilmoituksessa määritellyn aikataulun mukaan. Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka täydellisenä liitteineen on jätetty annetussa määräajassa. Avustukset on tarkoitettu voittoa tavoittelemattomaan toimintaan.
Hakemuksen mukana on toimitettava:
-

-

-

Tapahtumien määrä ja laajuus (liite 1)
Avoimina tapahtumina huomioidaan edellisenä vuonna järjestetyt avoimet
tilaisuudet Kannuksessa, kuten pelit, konsertit, esiintymiset, kilpailut, leirit.
Yleisöksi lasketaan yleisön määrä tai arvio kävijöiden määrästä. Kannuksessa järjestetyissä tapahtumissa lasketaan osallistujien määrä. Kannuksen ulkopuolelle järjestetyissä tapahtumissa huomioidaan vain kannuslaiset osallistujat.
Harjoitukset / kokoontumiset (liite 2)
Harjoituksina / kokoontumisina huomioidaan edellisenä vuonna järjestetyt
omat harjoitukset / kokoontumiset kuten treenit, talkoot, harjoitukset, leirit. Toiminta ilmoitetaan ryhmäkohtaisesti. Hallinnollisia kokouksia ei lasketa kokoontumisiksi.
Yhdistyksen oikeuskelpoisuus ja perustamisajankohta
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Lisäksi hakijan on toimitettava välittömästi yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen tai viimeistään huhtikuun loppuun mennessä
 toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta
 talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
Avustusten maksatus ja käytön valvonta
Myönnetyt avustukset maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille valitusajan
päätyttyä.
Kaupunki valvoo lähinnä sivistyspalveluiden lautakunnan ja tilintarkastajien
välityksellä, että avustusten käytöstä annettuja ehtoja noudatetaan. Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi.
Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, kaupungin myöntämä ja mahdollisesti jo nostettu avustus on maksettava lyhentämättömänä takaisin kaupungille. Avustuksen valvonnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston päätöksiä sen lisäksi mitä tässä ohjeessa on sanottu.
Päätöksestä ilmoittaminen
Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.
Avustussäännön muutokset
Tätä avustusohjetta ei muuteta kesken avustusvuotta. Mikäli havaitaan tarvetta tämän avustusohjeen muuttamiseen, päättää sivistyspalveluiden lautakunta
tarkistuksista vuosittain ennen avustusten haettaviksi julistamista.
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