
Hakemus 

Mäntsälän kunnan hyvinvointilautakunnan avustus 

 

 

Mäntsälän kunta  ☐Kansalaistoiminta vuosi       

Hyvinvointilautakunta  ☐Kulttuuritoiminta 

Heikinkuja 4   ☐Liikuntatoiminta 

04600 Mäntsälä  ☐Nuorisotoiminta 

 

Yhdistyksen/seuran/järjestön/toimintaryhmän nimi 

      

Y-TUNNUS   

      

Kotipaikka 

      

Rekisteröintinro 

      

Rekisteröintivuosi 

      

Yhdistyksen osoite 

      

Postinumero ja –toimipaikka 

      

Pankkitilinumero ja IBAN 

      

Sähköpostiosoite 

      
 

Haettu summa Avustuksena haettava summa € 

      
 

Nuorisotoimen avustus  ☐ Vuosiavustus ☐ Kohdeavustus 

Liikuntatoimen avustus ☐ Koulutusavustus ☐ Toimitilojen vuokra-avustus 

Kansalaistoiminnan avustus ☐ Liikkumisen lisääminen  ☐ Digiosaamisen lisääminen 

  ☐ Syrjäytymisen ennakointi ja osallisuuden vahvistaminen 

Kulttuuritoimen avustukset ☐ Kulttuuritoimen avustus 

Avustuksen käyttö-

tarkoitus 

Avustuksen käyttötarkoitus (tarvittaessa erittely esim. koulutus, ohjaustoiminta, tapahtumat erikseen). 

Tarvittaessa lisäselvitys erillisellä lomakkeella. 

      
 

Avustuksen käyttö-

aika 
      
 

 

Hakijayhteisön tie-

dot 

Puheenjohtaja 

      

Puh.n:o 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Varapuheenjohtaja 

      

Puh.n:o 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Sihteeri 

      

Puh.n:o 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Rahastonhoitaja 

      

Puh.n:o 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      
 

Yhteisön nimenkirjoitus-oikeudellinen       
 

 

 

Rahoitus-  

suunnitelma 

Mäntsälän kunta 

      

Oma rahoitus 

      

Muu rahoitus 
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Jäsenmäärä ja yh-

distyksen tarkoi-

tus 

< 18 v.            Yhdistyksen tarkoitus sääntöjen mukaan 

      

 
18 - 29 v.         

yli 29 v.           
 

Muut kunnan 

avustukset 

Onko yhteisö anonut tämän avustuksen lisäksi samanaikaisesti muuta avustusta kunnan varoista, mistä ja mihin 

tarkoitukseen? 

      

 
 

Edellisenä vuonna 

saadut avustukset 

Myöntänyt viranomainen 

      

 

Käyttötarkoitus 

      

 

€ 

      

 
 

Lisätietoja       

 

 

Liitteet 

 

  

☐ Toimintakertomus, Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä vuodelta  

☐ Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan hakuvuonna  

☐ Avustuksen käyttösuunnitelma 

☐ Muu liite, Mikä?       

☐ Muu liite, Mikä?       

 

 Toteutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on eritelty tulo- ja 

menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. 

Selvitys on toimitettava viimeistään marraskuun 15. 

 

Päiväys ja allekir-

joitus 

 

Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita ja sitoudumme palauttamaan avustuksen, mikäli myöntämis-

päätös kumotaan tai yhdistys rikkoo annettuja ohjeita. 

      

 

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. 
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MÄNTSÄLÄN KUNNAN VOIMASSA OLEVAT AVUSTUSMUODOT JA PERIAATTEET  

Nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien Mäntsälässä rekisteröityjen yh-

distysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa hyvinvointilautakunta. Hyvinvointilautakunta 

tukee yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta, paikallista seurojen ja järjestöjen järjestämää 

toimintaa. Nämä avustukset jaetaan vuosiavustuksiin ja kohdeavustuksiin.  

 

Avustusten hakeminen  

Mäntsälän kunnan hyvinvointiavustukset lomake löytyy https://www.mantsala.fi/lomak-

keet  

Avustushakemukset tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle osoitettuna ensisijaisesti kir-

jaamo@mantsala.fi tai Palvelupiste Vinkki Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä, määräaikaan men-

nessä. Myöhästyneitä tai puutteellisilla tiedoilla täytettyjä hakemuksia ei käsitellä. Hakuilmoitus 

julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla www.mantsala.fi kuukautta 

ennen hakuajan päättymistä.  

 

Avustushakemuksesta tulee selvitä seuraavat tiedot: 

• Yhdistyksen nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelin numero.   

• Pankkitilin 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, tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuo-

delta   

• Voimassa oleva yhdistysrekisteriote ja Y-tunnus  

 

Avustuksen kohdentaminen 

• Avustuksia myönnetään kohdeavustuksena järjestöjen ja yhdistysten toimin-

taan.   

•Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyt-

tötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään. Avus-

tukset voidaan siirtää käsiteltäväksi toiselle, hakemuksen sisällön kannalta pa-

remmin sopivalle alueelle. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja aktiivista pa-

nosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa. 

•Avustus myönnetään yhdistykselle hyvinvointitoimialalla vain yhdestä kategori-

asta (kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- tai kansalaistoiminta)  

•Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden 

aikana  

• Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saa-

neen yhdistyksen tilit.   

 

Avustuksia ei myönnetä 

•Tapahtumiin ja hankkeisiin, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta  

•Investointeihin ja kiinteän omaisuuden hankintaan 

•Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan  

•Apurahoina tai stipendeinä edelleen jaettavaksi  

•Opinto- ja virkistysmatkoihin  

•Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin.  

•Kunnan tuottamiin omiin palveluihin.  

•Avustusta ei voi käyttää suoraan palkkaus- ja hallintokuluihin 
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Nuorisotoimen avustukset 

Nuorisolaki määrittelee kunnan tehtäväksi tukea nuorisjärjestöjä ja nuorisoryhmiä. Nuoriso-

avustukset ovat paikallisille, rekisteröityneille nuorisojärjestöille jaettava kohde/vuosiavustus 

nuorten omille toimintaryhmille. Vuosiavustus on tarkoitettu yhdistyksen varsinaiseen toimin-

taan. Kohdeavustus on tarkoitettu nuorten projektiluontoisen toiminnan tukemiseen ja nuo-

rille suunnattujen tapahtumien mahdollistamiseen. 

 

Nuorisotoimen Vuosiavustus  

Vuosiavustusta voi hakea mäntsäläläinen, rekisteröitynyt nuorisojärjestö tai val-

takunnallisen 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. 

  

Minkälaiseen toimintaan voi hakea? 

Vuosiavustusta 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. 

 

Millä perusteilla vuosiavustusta myönnetään? 

Avustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten itsensä järjes-

tämään nuorisotoiminnan tukemiseen. Avustusten myöntämisessä huomioidaan 

toiminnan ennaltaehkäisevän vaikutuksen lisäksi hankkeiden innovatiivisuus.  

 

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. 

 

Avustukset Mäntsälän kunnan hyvinvointiavustukset lomakkeella edellisen 

toimintavuoden todellisten kulujen mukaan. Yhdistys sitoutuu suorittamaan 

Mäntsälän kunnalle takaisin maksetun avustuksen, mikäli hyvinvointilauta-

kunta kumoaa päätöksen tai yhdistys rikkoo avustuksen käytössä noudatet-

tavia periaatteita.   
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Nuorisotoimen 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, pääsääntöi-

sesti mäntsäläläisille lapsille ja nuorille suunnatun projektin, tapahtuman, tilai-

suuden tai muun nuorille suunnatun jutun toteuttamiseen. Avustusta voi hakea 

myös toimintoihin osallistumiseen. 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. Kohdeavustusta haetaan nuorisopalve-

lujen avustuslomakkeella vähintään neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Hake-

mus toimitetaan vapaa-aikapäällikölle.  

 

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 hy-

väksyttäviä tositteita vastaan. Tilitys on suoritettava kahden (2) kuukauden sisällä 

tapahtumasta. Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, ja toteutu-

neisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.  

 

Liikuntatoimen avustukset  

Liikuntalaki määrittelee kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallista-

solla. Liikunta avustukset ovat urheiluseuroille ja järjestöille suunnatut koulutusavustus ja toi-

mitilojen vuokra-avustus. Liikuntatoimen avustukset myönnetään mäntsäläläisten liikunta- ja 

urheiluseuroille koulutukseen ja toimitilavuokriin. 

 

Liikuntatoimen Koulutusavustus 

Koulutusavustusta voivat hakea mäntsäläläiset urheilu- ja liikuntaseurat, jotka 

järjestävät liikuntatoimintaa mäntsäläläisille. Koulutusavustus on tarkoitettu lii-

kunta- ja urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja muiden toimihenkilöiden 

kouluttautumisen tukemiseen. Pääpaino on ohjaajien ja valmentajien kouluttau-

tumisessa. Koulutusavustuksen hyväksyttäviä kuluja ovat koulutuksesta aiheutu-

neet koulutus- ja kurssimaksut. Koulutusavustusta myönnetään enintään 5000 

€/seura liikuntatoimen hyväksymiä kuitteja vastaan. 

 

Liikuntatoimen Toimitilojen vuokra-avustus  

Toimitilojen vuokra-avustusta voivat hakea mäntsäläläiset urheilu- ja liikuntaseu-

rat, jotka järjestävät liikuntatoimintaa alle 18-vuotiaille mäntsäläläisille. Vuokra-

avustus jaetaan koulutusavustuksesta jäljelle jäävästä osasta. Avustusta voi ha-

kea liikuntakäyttöön vuokratuista tiloista ja paikoista aiheutuneisiin kuluihin 

(kenttävuorot, salivuorot, jäähallivuorot jne.). 

 

Koulutusavustuksen ja toimitilojen vuokra-avustuksen hakeminen   
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Avustukset haetaan liikuntapalvelujen avustuslomakkeella edellisen toimintavuo-

den todellisten kulujen mukaan. Avustus myönnetään vain hakemuksen liitteenä 

olevia kuitteja ja tositteita vastaan. 

 

Kulttuuritoimen avustukset  

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää 

kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Mäntsälän 

kunnassa paikalliselle kulttuuritoiminnalle, kulttuurin harrastamiselle, kulttuuritarjonnan tuot-

tamiselle, kotiseututyölle, perinteen edistämiselle ja paikallisidentiteetin vahvistamiselle. Tuki 

kohdentuu mäntsäläläisille kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista toimintaa harjoitta-

ville yhdistyksille, yhteisöille tai ryhmille. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja aktiivista pa-

nosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa  

Kulttuuriavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä Mäntsälän kunnassa paikalliselle kulttuuri-

toiminnalle, kulttuurin harrastamiselle, kulttuuritarjonnan tuottamiselle, kotiseututyölle, perin-

teen edistämiselle ja paikallisidentiteetin vahvistamiselle.  

 

Avustuksia myönnetään kulttuurialan yhdistyksille ja kulttuuriryhmille ensisijaisesti kulttuuriti-

laisuuksien ja- tapahtumien järjestämiseen. 

 

Kansalaistoiminnan avustukset 

Kansalaistoiminnan avustukset myönnetään mäntsäläläisten järjestöjen ja yhteisöjen sekä asu-

kas, - ja kylätoiminnan tuottamaan kaikenikäisten liikkumisen ja digiosaamisen lisäämiseen ja 

syrjäytymisen ennakointiin ja osallisuuden vahvistamiseen. Avustusten tavoitteena on myös 

yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen. 

 

Avustusta voi saada kunnan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen mukaisiin teemoihin, ta-

pahtumiin ja koulutuksiin. Vuoden 2019-2021 hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen teemat 

koskevat kaikkia ikäryhmiä:  

 

1) liikkumisen lisääminen  

2) digiosaamisen lisääminen   

3) syrjäytymisen ennakointi ja osallisuuden vahvistaminen, sekä luodaan edellytyksiä mäntsä-

läläisten omaehtoiselle avoimesti suunnatulle yhteisölliselle toiminnalle. Avustusten tavoit-

teena on myös yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan 

lisääminen. 

 

Tuki kohdentuu 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 esimerkiksi, veteraanijärjestöjen hyvinvointia- ja terveyttä 

edistävien järjestöjen toiminta. 

 

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KANSALAISAVUSTUSTEN MAKSAMINEN 

Avustus maksetaan hakijantahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen. To-

teutetusta hankkeesta toimitetaan kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on 

eritelty tulo- ja menolajeittain. Selvityksen liitteiksi lisätään myös kuitit/kuittikopiot. Selvitys on 

toimitettava viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä kunnantalolle palvelupiste Vink-

kiin: Mäntsälän kunta, Hyvinvointilautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. Hyvinvointilauta-

kunta päättää määräaikaan mennessä lunastamatta jääneiden avustusten uudelleen kohden-

tamisesta tapauskohtaisesti.  


