NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN
AVUSTUSOHJEET 1.1.2014 alkaen
1. YLEISTÄ
Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien
yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa sivistyslautakunta.
Sivistyslautakunta tukee yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta,
paikallista seurojen ja järjestöjen järjestämää toimintaa.
2. AVUSTUSMUODOT
Nuorisotoimen avustukset ovat paikallisille, rekisteröityneille
nuorisojärjestöille jaettava toiminta-avustus ja kohdeavustus nuorten omille
toimintaryhmille. Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksen varsinaiseen
toimintaan. Kohdeavustus nuorten omille toimintaryhmille on tarkoitettu
nuorten projektiluontoisen toiminnan tukemiseen ja nuorille suunnattujen
tapahtumien mahdollistamiseen.
Liikuntatoimen vuosiavustukset ovat urheiluseuroille ja järjestöille
suunnatut koulutusavustus ja toimitilojen vuokra-avustus.
Kulttuuriavustukset ovat Mäntsälän kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja
kotiseututoimintaa sekä taiteellista toimintaa harjoittaville yhdistyksille,
yhteisöille tai ryhmille. Avustukset on tarkoitettu toimintaan (mm. koulutus-,
julkaisu-, markkinointi-, esiintymis-, kilpailu-, matka- ja kuljetuskulut),
palkkoihin ja palkkioihin sekä toimitilavuokriin.
Kansalaistoiminnan avustuksia myönnetään mäntsäläläisten järjestöjen ja
yhteisöjen asukas-, kylä- ja kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen
toimintaan. Avustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden ja kumppanuuden
vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustukset on
tarkoitettu toimintaan (mm. koulutus-, julkaisu-, markkinointi-, esiintymis-,
kilpailu-, matka- ja kuljetuskulut), palkkoihin ja palkkioihin ja toimitilavuokriin.

3. NUORISOTOIMEN AVUSTUKSET
3.1 Toiminta-avustus
Toiminta-avustusta voi hakea mäntsäläläinen, rekisteröitynyt nuorisojärjestö
tai valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallisyhdistys, joka on aloittanut
toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna ja, jonka jäsenistä 2/3 on
alle 29-vuotiaita.
Nuorille suunnattua yleisavustusta ei myönnetä:
- Mäntsälän ulkopuolisille järjestöille
- Oppilaskunnille ja oppilasjärjestöjen toimintaan.
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Minkälaiseen toimintaan voi hakea?
Toiminta-avustusta haetaan sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman
mukaisen toiminnan tukemiseen, joka kohdistuu lapsille ja nuorille
suunnatun toiminnan järjestämiseen.
-

Nuorille suunnattu kerho-, kurssi-, leiri-, retki-, tapahtuma- ja muu
toiminta
Ohjaajapalkkiot ja ohjaajien koulutus.

Avustusta ei voi käyttää suoraan palkkaus- ja hallintokuluihin.
Tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta aiheutuvat menot eivät ole
hyväksyttäviä kuluja.
Millä perusteilla toiminta-avustus myönnetään?
Avustuspäätöstä tehtäessä huomioidaan
1. Toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu
 Alle 18- vuotiaiden ja alle 29-vuotiaiden toimintaan osallistuvien
määrä
 Toiminnan monipuolisuus ja määrä
 Toiminnan alueellinen kattavuus
2. Hakijan taloudellinen tilanne
 Omatoimisen varainhankinnan osuus
 Hallintokulut suhteessa toimintaan suuntautuviin kuluihin
3. Muut saadut ja haetut avustukset
 Valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muualta saadut avustukset ja
niiden käyttö
4. Toiminnan merkitys paikalliselle nuorisotyölle
 Nuorten aktivointi
 Toiminnan omaleimaisuus
 Paikallinen vaikuttavuus.
Yleisavustuksen hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa viikon 13 perjantaihin, klo 12.00 mennessä
kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla www.mantsala.fi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.
Avustukset haetaan nuorisotoimen avustuslomakkeella edellisen
toimintavuoden todellisten kulujen mukaan. Lomakkeita saa vapaa-
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aikapalveluista, kirjastolta, kunnantalon palvelupiste Vinkistä ja Mäntsälän
kunnan kotisivuilta.
Yhdistys sitoutuu suorittamaan Mäntsälän kunnalle takaisin maksetun
avustuksen, mikäli sivistyslautakunta kumoaa päätöksen tai yhdistys rikkoo
avustuksen käytössä noudatettavia periaatteita.
Avustushakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot:












Yhdistyksen nimi, postiosoite
Pankkitilin tai postisiirron numero
Anotun avustuksen määrä (talousarvio) ja käyttötarkoitus
Yhdistyksen toimihenkilö(t), hallituksen tai johtokunnan jäsenet
Selvitys edellisenä vuonna saadun avustuksen käytöstä (summat
tilinpäätöksestä)
Yhdistyksen jäsenyys muihin järjestöihin
Jäsenmäärä ja alle 18-vuotiaat sekä alle 29-vuotiaat jäsenet
Muut haetut avustukset
Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta
voimassa oleva yhdistysrekisteriote

Ennakon hakeminen
Toiminta-avustusta voi hakea ennakkoon 50 % edellisen vuoden
avustussummasta. Hakemus osoitetaan sivistyslautakunnalle. Ennakkoa
haetaan nuoriso-, liikunta-, kulttuuritoimen ja kansalaistoiminta avustukset –
lomakkeella.
Selvitys avustuksen käytöstä
Mikäli avustusta ei haeta seuraavana vuonna, tulee avustuksen saajan
toimittaa erillinen käyttöselvitys avustuksen käytöstä seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä.
3.2 Kohdeavustus
Kuka voi hakea?
Kohdeavustusta voivat hakea mäntsäläläiset, nuorten omat toimintaryhmät
ja toimintaryhmät, jotka järjestävät toimintaa alle 29 -vuotiaille.
Minkälaiseen toimintaan voi hakea?
Kohdeavustusta voi hakea kertaluontoiseen tai pidempiaikaiseen,
pääsääntöisesti mäntsäläläisille lapsille ja nuorille suunnatun projektin,
tapahtuman, tilaisuuden tai muun nuorille suunnatun jutun toteuttamiseen.
Avustusta voi hakea myös toimintoihin osallistumiseen.
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Kohdeavustuksella ei tueta henkilökohtaisia hankintoja, matka-avustuksia tai
muuta henkilökohtaista toimintaa. Hallinnosta tai palkoista aiheutuvat kulut
eivät ole hyväksyttävissä.

Kohdeavustuksen hakeminen ja maksatus
Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden, ja sitä myönnetään niin kauan kuin
rahaa riittää. Kohdeavustusta haetaan nuorisotoimen avustuslomakkeella
vähintään neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Hakemus toimitetaan vapaaaikapäällikölle.
Hakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot:






yhdistyksen nimen paikalle vastuuhenkilö, osoite ja toimipaikka
Anotun avustuksen määrä (rahoitussuunnitelma) ja käyttötarkoitus
Toiminnasta vastaavien henkilöiden tai hankkeen toteuttajien nimet
osoitteet ja iät
Selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta
Muut avustukset samaan projektiin

Kohdeavustuksen voi käyttää vain haettuun tarkoitukseen ja se maksetaan
hyväksyttäviä tositteita vastaan. Tilitys on suoritettava kahden (2)
kuukauden sisällä tapahtumasta.

4. LIIKUNTATOIMEN AVUSTUKSET

4.1 Koulutusavustus
Koulutusavustusta voivat hakea mäntsäläläiset urheilu- ja liikuntaseurat,
jotka järjestävät liikuntatoimintaa mäntsäläläisille. Koulutusavustus on
tarkoitettu liikunta- ja urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja muiden
toimihenkilöiden kouluttautumisen tukemiseen. Pääpaino on ohjaajien ja
valmentajien kouluttautumisessa.
Koulutusavustuksen hyväksyttäviä kuluja ovat koulutuksesta aiheutuneet
koulutus- ja kurssimaksut. Koulutusavustusta myönnetään enintään 5000
€/seura liikuntatoimen hyväksymiä kuitteja vastaan.

4.2 Toimitilojen vuokra-avustus
Toimitilojen vuokra-avustusta voivat hakea mäntsäläläiset urheilu- ja
liikuntaseurat, jotka järjestävät liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille
mäntsäläläisille. Vuokra-avustus jaetaan koulutusavustuksesta jäljelle
jäävästä osasta. Avustusta voi hakea liikuntakäyttöön vuokratuista tiloista ja
paikoista aiheutuneisiin kuluihin (kenttävuorot, salivuorot, jäähallivuorot jne.).
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Koulutusavustuksen ja toimitilojen vuokra-avustuksen hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa viikon 13 perjantaihin, klo 12.00 mennessä
kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Hakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan
kotisivuilla www.mantsala.fi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.
Avustukset haetaan liikuntatoimen avustuslomakkeella edellisen
toimintavuoden todellisten kulujen mukaan. Lomakkeita saa vapaaaikapalveluista, kirjastolta, kunnantalon palvelupiste Vinkistä ja Mäntsälän
kunnan kotisivuilta.
Avustus myönnetään vain hakemuksen liitteenä olevia kuitteja vastaan.
Avustushakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot:











Yhdistyksen nimi, postiosoite
Pankkitilin tai postisiirron numero
Anotun avustuksen määrä (kuitit)
Yhdistyksen toimihenkilö(t), hallituksen tai johtokunnan jäsenet
Yhdistyksen jäsenyys muihin järjestöihin
Jäsenmäärä
Muut haetut avustukset
Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta
voimassa oleva yhdistysrekisteriote

Selvitys avustuksen käytöstä
Mikäli avustusta ei haeta seuraavana vuonna, tulee avustuksen saajan
toimittaa erillinen käyttöselvitys avustuksen käytöstä seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun mennessä.
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5. KULTTUURIAVUSTUS
5.1. Kulttuuriavustuksen periaatteet
Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Mäntsälän kunnassa
paikalliselle kulttuuritoiminnalle, kulttuurin harrastamiselle, kulttuuritarjonnan
tuottamiselle, kotiseututyölle, perinteen edistämiselle ja paikallisidentiteetin
vahvistamiselle.
Tuki kohdentuu pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan alueella toimiville,
kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista toimintaa harjoittaville
yhdistyksille, yhteisöille tai ryhmille. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja
aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.

5.2. Kulttuuriavustuksen kohdentaminen
Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti kohdeavustuksena
kulttuuriyhdistyksen kulttuuripalvelujen tuottamiseen.
Avustuksen hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa viikon 13 perjantaihin, klo 12.00 mennessä
kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin, osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdessä kunta tiedottaa -palstalla ja
kunnan kotisivuilla www.mantsala.fi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.
Avustukset haetaan kulttuuritoimen avustuslomakkeella edellisen
toimintavuoden todellisten kulujen mukaan. Lomakkeita saa vapaaaikatoimesta, kirjastolta, kunnantalon palvelupiste Vinkistä ja Mäntsälän
kunnan kotisivuilta.
Avustushakemuksessa tulee selvitä seuraavat tiedot:










Yhdistyksen nimi, postiosoite
Pankkitilin tai postisiirron numero
Yhdistyksen toimihenkilö(t), hallituksen tai johtokunnan jäsenet
Yhdistyksen jäsenyys muihin järjestöihin
Jäsenmäärä
Muut haetut tai haettavat avustukset
Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta
Voimassa oleva yhdistysrekisteriote
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6. KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUS
6.1. Kansalaistoiminnan avustuksen periaatteet
Kansalaistoiminnan avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä
mäntsäläläisten omaehtoiselle yhteisölliselle toiminnalle, joka suunnataan
avoimesti kuntalaisille. Avustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden ja
kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen.
Tuki on harkinnanvaraista ja kohdentuu pääsääntöisesti Mäntsälän kunnan
alueella toimiville järjestöille ja yhteisöille asukas-, kylä- ja
kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan. Kansalaistoiminnan
avustuksia voivat hakea sellaiset järjestöt ja yhteisöt, jotka eivät täytä
nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoiminnan periaatteita. Tällaista toimintaa ovat
myös esimerkiksi veteraanijärjestöjen ja terveyttä edistävien järjestöjen
toiminta. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja aktiivista panosta
avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
6.2. Kansalaistoiminnan avustuksen kohdentaminen

Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti kohdeavustuksena järjestöjen ja
yhdistysten kulttuuri- ja virkistystoimintaan:
 avustuksena toiminnasta syntyviin kuten mm. koulutus-, julkaisu-,
markkinointi-, esiintymis-, kilpailu-, matka- ja kuljetus-kustannuksiin,
sekä
 avustuksena palkkoihin ja palkkioihin ja
 avustuksena työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.

Avustuksen hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa viikon 13 perjantaihin, klo 12.00 mennessä
kunnantalolle palvelupiste Vinkkiin, osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Hakuilmoitus julkaistaan paikallislehdessä kunta tiedottaa -palstalla ja
kunnan kotisivuilla www.mantsala.fi kuukautta ennen hakuajan päättymistä.
Avustukset haetaan kansalaistoiminnan avustukset -lomakkeella
edellisen toimintavuoden todellisten kulujen mukaan. Lomakkeita saa
vapaa-aikatoimesta, kirjastolta, kunnantalon palvelupiste Vinkistä ja
Mäntsälän kunnan kotisivuilta.
Avustushakemuksessa tulee selvitä seuraavat tiedot:




Yhdistyksen nimi, postiosoite
Pankkitilin tai postisiirron numero
Yhdistyksen toimihenkilö(t), hallituksen tai johtokunnan jäsenet
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Yhdistyksen jäsenyys muihin järjestöihin
Jäsenmäärä
Muut haetut tai haettavat avustukset
Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä
vuodelta
Voimassa oleva yhdistysrekisteriote

7. NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN
MAKSAMINEN
Myönnettyjen avustusten saamisen ja maksamisen edellytyksenä on, että
avustuksen saaja on toimittanut avustushakemuksessa pyydetyt tiedot
vapaa-aikapalveluihin. Avustushakemuksessa pyydetyt tiedot liitteineen
tulee toimittaa viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä kunnantalolle
palvelupiste Vinkkiin, osoite Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.
Sivistyslautakunta päättää määräaikaan mennessä lunastamatta jääneiden
avustusten uudelleen kohdentamisesta tapauskohtaisesti.
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