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Nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien
avustusten yleisohje
Yleisohje koskee niitä varoja, jotka nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa on osoitettu jaettavaksi toiminta-avustuksina nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien toiminnan tukemiseen.
Myönnettäessä vuosi- ja kohdeavustuksia otetaan avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää
harkittaessa huomioon:
•
•
•

Kunkin yhdistyksen tuloksellisuus sen oman toiminta-ajatuksen toteutumisessa nuorisolain
1§, 7§ ja 8§:ssä esitettyjen tavoitteiden alueilla.
Hakijan saamat muut avustukset, avustusten tarve sekä nuorisotoimen hankkimat toiminnallisuutta ja sosiaalisia olosuhteita koskevat tutkimukset ja selvitykset.
Yhdistyksen toteuttaman toiminnan merkitykseen raahelaisen nuorisotyön, - toiminnan ja –
politiikan tarjonnan monipuolistajana ja kokonaislaadun parantajana edellä mainittujen nuorisolain tarkoittamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Avustuskohteet
Toiminta-avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten vapaiden toimintaryhmien nuorisotoiminnan tukemiseen.
Paikallisella nuorisoyhdistyksellä 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. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään,
että sillä on säännöt ja, että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn
yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa
pääjärjestöstä ja joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29 vuotiaita.

Vapaiden toimintaryhmien toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiai¬ta. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat
nuorisoryhmät.
Vapaiden toimintaryhmien avustusten käytöstä ei tarvitse antaa erillistä vuositilitystä, vaan jokainen
avustuskerta käsitellään yksilöllisesti annettujen selvitysten mukaan.
Nuorisotoimenjohtaja voi antaa tämän avustuksen jakamisesta ja anomisesta erillisiä soveltamisohjeita.
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Avustusta ei myönnetä
• verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
• koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävän tai niiden toimintaan liittyvän
toiminnan tukemiseen
• sellaiseen toimintaan, jonka on katsottava kunnan toimesta järjestetyksi toiminnaksi tai johon
kunta muutoin osallistuu
• toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
• toimintaan, johon joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt avustusta

Avustusmuodot ja käsitteet
Vuosiavustukset
Vuosiavustuksella tarkoitetaan avustuksia, jotka lautakunta myöntää paikallisten yhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta
aiheutuviin kustannuksiin.
Vuosiavustuksia ovat:
•
•

yleisavustus, joka myönnetään yhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen
erityisavustus, joita myönnetään nuorisolautakunnan ennalta määrittelemiin tarkoituksiin, joiden määrittelyssä otetaan huomioon kaupungin alueella tehtävän toiminnan erityistarpeet

Kohdeavustukset
Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontoista avustusta, joka voidaan myöntää lautakunnan harkinnan mukaan nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan sekä yhdistysten osalta sellaisiin
nuorisotapahtumiin ja nuorisotyötä tukevaan toimintaan, joihin ei ole mahdollista saada muita erityisavustuksia, mutta joiden tukeminen on nuorisotyön kannalta perusteltua.

Avustusten julistaminen haettaviksi
Paikallisten nuorisoyhdistysten avustaminen
Nuorisolautakunta julistaa yhdistysten vuosiavustukset haettaviksi siten kuin kunnan virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. Hakuilmoituksesta tulee käydä selville muun ohella, mitä
muita mahdollisia avustuksia lautakunta tulee vuoden aikana jakamaan.

Avustusten hakeminen
Avustushakemukset tehdään nuorisolautakunnan hyväksymille lomakkeille, joihin on annettava asianmukaisesti pyydetyt tiedot tarpeellisine liitteineen. Avustushakemukset on toimitettava nuorisolautakunnalle ilmoitettuun määräpäivään mennessä. Myöhässä tulleita yleisavustushakemuksia ei
käsitellä.
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Haettaessa retki-, leiritoiminta-, tai koulutus- ja kurssitoiminta-avustusta tulee mukaan liittää luettelo avustettuun tapahtumaan osallistuneista.

Avustusten myöntäminen, maksatus ja tiliselvitys
Tiliselvitys edellisen vuoden yleisavustusten käytöstä on annettava vuoden loppuun mennessä tai
viimeistään siinä yhteydessä, kun haetaan seuraavalle vuodelle uutta avustusta. Tiliselvitys saadun
avustuksen käytöstä on tehtävä annettuun määräaikaan mennessä, vaikka avustusta ei seuraavalle
kaudelle haettaisikaan.
Edellisenä vuonna avustusta saaneille yhdistyksille voidaan myöntää anomuksesta yleis-avustuksen
ennakkoa enintään 30 % edellisen vuoden yleisavustuksen määrästä edellyttäen, että yhdistys sitoutuu palauttamaan maksetun ennakon, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä.
Jokaiselta avustuksia saavalta järjestöltä edellytetään toiminnan päihteettömyyttä. Leirien ja retkien
osalta järjestöjä pyydetään selvittämään, miten päihteettömyyttä valvotaan omavalvonnalla. Selvitys omavalvonnan toteuttamisesta tulee antaa ennakkoon mahdollista yleisavustusta haettaessa,
ja/tai lisäksi leiri- ja retkitoiminta-avustuksia anottaessa selvittää se, miten omavalvonta toteutui.
Myönnettäessä avustuksia rekisteröimättömille yhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille on huomattava, että vastuuhenkilöinä avustuksen käytön, samoin kuin tiliselvitysten suhteen, ovat hakemuksen allekirjoittajat.
Avustuksen käytön valvomiseksi rekisteröimättömien yhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustukset maksatetaan tositteita tai laskuja vastaan.
Rekisteröityjen yhdistysten erityisavustuksesta avustetun tapahtuman, matkan, hankkeen jne. menot ja tulot on selvitettävä tarkoin ja tilityksen on oltava kahden täysi-ikäisen toiminnasta vastaavan
henkilön allekirjoittama. Selvitykseen on liitettävä joko luettelo ostokuiteista josta luettelosta tulee
ilmetä mitä on hankittu, liike, josta hyödykkeet on hankittu, ostoksen summa ja päivämäärä siten
että alkuperäiset kuitit voidaan vaivatta löytää yhdistyksen kirjanpidosta tai vaihtoehtoisesti kuitit
tai kuittikopiot. Hakijan tulee säilyttää kuitit mahdollisen tarkastuksen varalta kirjanpitolain mukaisesti. Saatu avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
Avustuksia myönnettäessä asetetaan avustuksen saannin ehdoksi, että kaupungin tarkastuslautakunnalla on oikeus tarkastaa avustuksia saavan yhteisön hallintoa ja tilejä siltä osin, kuin avustuksen
käytön valvonta edellyttää.
Myönnettävän toiminta-avustuksen määrä ei saa ylittää yhdistyksen toimintamenoja vaan liikaa
maksettu avustus peritään takaisin.
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Avustusta myönnettäessä toimintamenoina ei pidetä tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvia menoja.
Avustukseen oikeuttaviksi menoiksi ei hyväksytä kuluja joiden voidaan katsoa muuttavan myönnettyjen varojen käyttötarkoitusta. Lisäksi em. avustuksilla katettaviksi menoiksi ei hyväksytä:
•
•
•

lahjoituksia ja avustuksia
kiinteän omaisuuden hankinnasta aiheutuneita kuluja sekä niistä johtuvia lyhennyksiä ja korkoja poistoja
jäsenmaksuja (hyväksytään vain lautakunnan harkinnan mukaan kohtuullisessa määrin).

Muita avustamiseen liittyviä seikkoja
Yhdistysten tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Mikäli
avustusta saavan yhdistyksen tilit sisältyvät jonkin muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä
selville toimintaan käytetyt varat ja toimintaan saadut avustukset. Mikäli yhdistys saa lautakunnalta
erityisavustusta, kirjataan tämä tuloksi tuloslaskelmassa ko. toiminnanalan kohdalle.
Erityisavustukset maksetaan palkkausavustusta lukuun ottamatta jälkikäteen saatujen oikeaksi todistettujen tiliselvitysten perusteella hyväksyttäviltä osiltaan.
Mahdolliset oikaisuvaatimukset avustuspäätöksiin tehdään nuorisolautakunnalle. Kaupungin avustus ei estä nuorisojärjestöjä hakemasta avustusta muilta tahoilta.
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Nuorisotoiminnan avustusten jakoperusteet
Nuorisolautakunnan talousarvion käyttösuunnitelmassa vuosittain menokohdassa 2951.4740.
”avustukset yhteisöille” oleva määräraha käytetään seuraaviin tarkoituksiin. Määrärahan jakaantuminen päätetään avustusten haettavaksi julistamisen yhteydessä
Yleisavustukset (erittelykoodi 220)
• yhdistyksen yleiseen toimintaan
Erityisavustukset
• Koulutus- ja kurssitoiminta-avustukset (222)
• Leiritoiminta-avustukset (223)
• Kerhotoiminta-avustukset (229)
• Bändien ja vapaiden luovien ryhmien toiminta-avustukset (230)
• Retkitoiminta-avustukset (231)
Kohdeavustukset
• Kohde- ja tapahtuma-avustukset (232)
Palkkausavustus (224)

Erityisavustukset
Nuorisolautakunta päättää avustusten haettavaksi julistamisen yhteydessä kuinka paljon erityisavustuksia yhdistys voi vuoden aikana lautakunnan avustusmäärärahasta saada.
Erityisavustuksia voidaan myöntää erillisten anomusten perusteella tehtävillä päätöksillä seuraaviin
toimintamuotoihin ja –tapahtumiin:
Koulutus- ja kurssitoiminta (222)
Osanottajien lähettämiseksi asianomaisen yhdistyksen piiri- tai keskusjärjestöjen toimeen panemiin
kurssitilaisuuksiin tai muihin nuorisotoimintaa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin on nuorisoyhdistyksillä mahdollisuus saada anomuksesta avustusta enintään 50,00 € koulutuspäivää kohden ja kuitenkin enintään 150,00 € kurssitilaisuutta kohden raahelaisten osanottajien osalta. Koulutuspäivien lukumäärä saadaan, kun koulutukseen osallistujien lukumäärä kerrotaan koulutukseen käytettyjen
päivien lukumäärällä.
Toimeenpanemiensa nuorisotoimintaa käsittelevien tai nuorille tarkoitettujen kurssi- tms. koulutustilaisuuksien järjestelykuluihin on nuorisoyhdistyksellä mahdollisuus saada avustusta anomuksesta
enintään 17,00 € kurssituntia kohden ja kuitenkin enintään 120,00 € kurssitilaisuutta kohden. Kurssituntien lukumäärä on koulutuksen ajallinen kesto täysinä tunteina.
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Leiritoiminta (223)
Nuorisoyhdistysten toimeenpanemien leirien järjestämiseen on yhdistyksellä mahdollisuus saada
anomuksesta avustusta 7-28-vuotiaiden raahelaisten leiriläisten osalta 6,50 € leirivuorokautta kohden. Avustettavan leirin keston tulee jakaantua vähintään kolmelle päivälle ja sisältää kaksi yöpymistä ja osanottajamäärän tulee olla vähintään seitsemän raahelaista nuorta.
Yhdistys voi saada avustusta myös osanottajien lähettämiseksi yhdistysten piiri- tai keskusjärjestöjen toimeenpanemille leireille. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan raahelaisten nuorten leirille
osallistumisesta syntyneiden kulujen osalta, ja anojan tulee ilmoittaa osallistujilta perityt osallistumis-, materiaali- ym. maksut ja muut tuotot. Leirivuorokausien lukumäärä saadaan, kun leirille osallistuneiden lukumäärä kerrotaan leirin pituudella täysinä vuorokausina. Leirivuorokaudeksi voidaan
hyväksyä myös leirin viimeinen alkava vuorokausi, jos se on kestänyt yli 12 tuntia.
Retkitoiminta-avustus (231)
Nuorisoyhdistysten toimeenpanemiin, Raahen kaupungin ulkopuolelle järjestettyihin kotimaan nuorisoretkien (7-28 v.) järjestelykuluihin ao. yhdistyksellä on mahdollisuus saada anomuksesta avustusta 6,50 € retkivuorokautta kohden (retkivuorokausien määrä saadaan, kun retkellä olleiden lukumäärä kerrotaan retkeen käytettyjen vuorokausien määrällä). Retkivuorokaudeksi voidaan hyväksyä
myös retkeen käytetty viimeinen alkava vuorokausi, jos se on kestänyt yli 12 tuntia. Alle 24 h kestävistä päiväretkistä yhdistys voi saada 3 €/osallistuja.
Avustusta voidaan myöntää ainoastaan raahelaisten nuorten retkelle osallistumisesta syntyneiden
kulujen osalta. Anojan tulee kulujen ohella ilmoittaa retken tuottoina osallistujilta perityt osallistumis- ym. maksut/osallistuja.
Mikäli retken toteutukseen osallistuu useita järjestäjätahoja, tulee jokaisen avustusta hakevan tahon rahoitusosuus ilmoittaa hakemuksen yhteydessä.
Kerhotoiminta (229)
Nuorisoyhdistyksillä on mahdollisuus saada kerhotoimintaansa varten avustusta 9,00 € jokaista kerhotilaisuutta kohden, joka on kestänyt vähintään yhden (1) tunnin ja jossa on ohjaajan lisäksi ollut
vähintään viisi raahelaista kerholaista, kuitenkin vain kahta kerhoa kerhotilaa kohden vuorokaudessa.
Kerhotoiminta-avustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista kerhoista, mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista, mikäli lähistöllä on kerhotiloja saatavissa.
Avustusta voidaan käyttää kerhotarvikkeisiin, ohjaajapalkkioihin tms. kerhotoiminnasta johtuviin
kuluihin, mutta ei esim. vuokrakuluihin tai kerhotilan korjauksiin. Kerhotoiminta-avustuksen käytön
tilityksen yhteydessä (vuoden loppuun mennessä) tulee toimittaa vapaamuotoinen yhteenveto kerhojen toiminnasta vuoden aikana.
Bändien ja vapaiden luovien ryhmien toiminta (230)
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Raahelaisten nuorten, aloittelevien bändien tai muiden nuorten luovien ryhmien on mahdollisuus
saada nuorisolautakunnalta avustusta toimintaansa. Ryhmän jäsenten tulee olla iältään 7-29 - vuotiaita. Ryhmän jokaisen jäsenen tulee olla kirjoilla (väestörekisteri) Raahen kaupungissa.
Ryhmä voi hakea avustusta:
•
•
•

välineistöön ja harjoitustilojen vuokrakuluihin, mikäli ryhmä ei harjoittele nuorisotoimen tiloissa
tallenteiden tekemiseen (tallenneavustus) sekä
keikkamatkoihin (keikkamatka-avustus).

VÄLINEISTÖ JA VUOKRA-AVUSTUS

Raahelaisille bändeillä ja muilla vapailla luovilla ryhmillä on mahdollisuus hakea avustusta vuokrakuluihin ja tarpeiston hankintaan korkeintaan 200 € / ryhmä / vuosi. Avustus maksetaan vain toteutuneita kustannuksia vastaan (kuitit).
TALLENNEAVUSTUS

Ryhmälle voidaan myöntää avustusta tallenteen tekemisestä syntyneistä kustannuksista korkeintaan 200 € / tallenne. Ryhmä voi saada avustusta kerran (1) / vuosi. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että tallenteen yhteydessä mainitaan selkeästi siitä, että tämä äänite on syntynyt Raahen
kaupungin nuorisolautakunnan tuella.
KEIKKAMATKA-AVUSTUS

Bändin tai nuorten vapaan luovan ryhmän Raahen kaupungin ulkopuolella tapahtuvien esiintymisten matkakuluihin voi anoa keikka-avustusta, jota maksetaan 0,15 €/km. Sama ryhmä voi hakea
avustusta korkeintaan 2 kertaa / vuosi, kuitenkin maksimissaan 200 € / ryhmä / vuosi. Avustus maksetaan jälkikäteen esitettyä selontekoa vastaan, mistä käy ilmi kilometrimäärä tai muu kustannusperuste. Hakemukseen tulee liittää keikkajärjestäjän kanssa tehty sopimus tai muu tosite, josta käyvät
ilmi keikkajärjestäjän yhteystiedot.
Päätökset yleisavustusta saavien yhdistysten tai ryhmien erityisavustuksista tehdään neljännesvuosittain. Mikäli jokin erityisavustuksen muodoista jää loppuvuodesta osittain tai kokonaan käyttämättä, voidaan se tarpeen mukaan käyttää toiseen erityisavustuksen avustusmuotoon edellyttäen,
ettei erityisavustusmääräraha kokonaisuudessaan tai yhdistyskohtainen enimmäismäärä ylity.

Kohdeavustukset (232)
Nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan ja –tapahtumiin
Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman
toteuttamiseen myönnettävä avustus, tutkimuksen suorittamiseen ja uusien työmuotojen kokeiluun
myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimisen avustaminen.
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Kansainväliseen toimintaan
Nuorisoyhdistyksen päätöksellä toteutettuun kansainväliseen toimintaan kuten kansainvälisiin nuorisotapahtumiin tai opintomatkoille ulkomaille lähetetyistä yhdistysten edustajista aiheutuneisiin
kustannuksiin voidaan myöntää enintään 120,00 € yhtä henkilöä ja enintään 260 € yhdistystä kohden vuodessa.
Avustusta voidaan myöntää myös niihin kuluihin, jotka aiheutuvat nuorisoyhdistyksille vieraina olevien ulkomaalaisten valtuuskuntien ja retkikuntien ohjelma-, ruokailu- ja majoituskustannuksista.
Tätä avustusta myönnetään enintään 15,00 € vierailupäivää kohden (vierailupäivien luku määrä saadaan, kun vieraiden määrä kerrotaan vierailupäivien lukumäärällä), mutta kuitenkin enintään
170,00 € yhtä vierailutilaisuutta kohden.
Nuorisoyhdistysten perustamis- ja käynnistämiskustannuksiin
Uusille tai toimintaansa uudelleen aloittaville nuorisoyhdistyksille, jotka eivät ole edellisenä vuonna
saaneet yleisavustusta, myönnetään nuorisolautakunnan harkinnan mukaan avustusta toiminnan
aloittamiskuluihin enintään 300,00 €.
Palkkausavustus (224)
Palkkausavustus on tarkoitettu rekisteröityjen yhdistysten ensisijaisesti haja-asutusalueilla järjestämän avointen ovien tyyppisen nuorisotoiminnan vetäjien palkkioihin. Palkkausavustusta voidaan
myöntää enintään 125 h/vuosi/avustettava yhdistys KVTES 02PER010 peruspalkan mukaan. Avustusta voidaan myöntää ennakkona enintään kahden kuukauden tarvetta vastaava määrä. Avustuksen saajan tulee tiliselvityksenä toimittaa toimintapäiväkirja sekä tositteet palkanmaksusta ja työnantajamaksujen suorittamisesta.
Nuorisolautakunta 9.12.2014, 49 §

