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AVUSTUSOHJE
NUORISOAVUSTUKSET PAIKALLISEN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN
Kunnan talousarvioon varataan vuosittain määräraha paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen.
Avustukset kohdennetaan kyseisen vuoden toimintaan.
Avustuksen jaosta päättää kasvatus- ja sivistyslautakunta.
KUKA VOI HAKEA AVUSTUSTA
Avustuksia myönnetään rekisteröidyille nuorisoyhdistyksille ja muille nuorisotoimintaa harjoittaville
tai järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille. Hakijan kotipaikan ja pääasiallisen toiminta-alueen
tulee olla Kuusamossa.
Nuorisotoiminnan osalta hakijayhdistyksen jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.
Pyydettäessä hakijan tulee toimittaa jäsenrekisteri.
Aikuisyhdistyksen on osoitettava toiminnan kohdistuvan nuoriin
YLEISET PERIAATTEET
Avustukset on tarkoitettu kuusamolaisten nuorten vapaa-ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen
kansalaisuuden tukemiseen, sosiaaliseen vahvistamiseen, itsenäistymisen tukemiseen ja
päihteettömyyden edistämiseen.
Avustusten jaossa otetaan huomioon:
 hakijan toiminnan tarkoitus ja laatu
 toiminnan vaikuttavuus
 muilta yhteisöiltä saatava taloudellinen tuki

HAETTAVAT AVUSTUKSET
Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta myönnetään paikalliseen nuorisotoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan sekä
kansainväliseen nuorisotoimintaan.
Koulutusavustus
Koulutusavustusta myönnetään yhdistyksen oman koulutustoiminnan järjestämiseen ja liitto- ja
piiritasoisen koulutuksen osallistumismaksuihin sekä matkakuluihin.
Kohdeavustus
Kilpailuavustus
 Kilpailuavustusta myönnetään paikkakunnalla järjestettäviin kilpailuihin ja paikkakunnan
ulkopuolella järjestettyjen kilpailujen osallistumismaksuihin ja matkakuluihin.
Tapahtuma-avustus
 Tapahtuma-avustusta myönnetään paikallisen nuorisotapahtuman järjestämiseen ja
paikkakunnan ulkopuolella järjestettyjen nuorisotapahtumien osallistumismaksuihin ja
matkakuluihin.
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AVUSTUKSEN HAKEMINEN






Kasvatus- ja sivistyslautakunta ilmoittaa avustukset haettaviksi maaliskuun aikana.
Avustusten hakuaika päättyy 1.4. klo 15.00, jolloin myös postitse lähetettävien hakemusten
tulee olla perillä. Mikäli määräpäivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, päättyy haku sitä
seuraavana arkipäivänä klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida avustuksia
jaettaessa.
Rekisteröidyn yhdistysten pitää liittää hakemukseensa
o edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
o kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
Avustukset haetaan erillisellä hakulomakkeella, joita on saatavissa Nuortentalo Winssistä
sekä kaupungin verkkosivuilta.
Hakemukset on toimitettava määräaikaan mennessä edellä mainittuun toimipisteiseen tai
osoitteella Kuusamon kaupunki, Kasvatus- ja sivistyslautakunta, PL 9, 93601 KUUSAMO.

Jos kyseessä on aikuisyhdistyksen järjestämä nuoriin kohdistuva toiminta, nuorisotoiminnan osuus
on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta.
AVUSTUKSEN MAKSAMINEN


Avustus maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille päätöksenteon lainvoimaisuuden
astuttua voimaan.

AVUSTUKSEN KÄYTTÖ


Avustus tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.



Mikäli avustusta ei käytetä siihen tarkoitukseen mihin se on myönnetty, se tulee tilittää
täysimääräisenä takaisin tai jos avustus jää osittain käyttämättä, tulee avustuksen loppuosa
tilittää takaisin.



Nuorisopalvelut valvoo, että avustuksen käytöstä annettuja ohjeita noudatetaan.

AVUSTUKSEN KÄYTTÖSELVITYS


Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava nuorisopalveluiden toimistoon mahdollisimman
pian avustettavan kohteen toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden
maaliskuun loppuun mennessä.



Selvitys on tehtävä erillisellä käyttöselvityslomakkeella, joita saa Nuortentalo Winssistä tai
kaupungin verkkosivuilta.



Mikäli avustuksen saaja ei toimita käyttöselvitystä määräaikaan mennessä, peritään
maksettu avustus takaisin.

Lisätiedot ja ohjeet:
Kuusamon kaupunki / Nuorisopalvelut
Kitkantie 30
93600 KUUSAMO
puh. 0400 671 344 tai 040 860 8719

