
 

Mäntsälän kunnan avustusohjeet ja -
hakemus vuodelle 2023 

Mäntsälän kunta tarjoaa vuosittain haettavaksi nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja kansalaistoimintaan 

kohdentuvat avustukset. Avustuksilla tuetaan yhdistysten, järjestöjen, seurojen tai toimintaryhmien 

yleishyödyllistä, voittoa tavoittelematonta ja paikallista toimintaa. Avustusta voi hakea 

mäntsäläläinen rekisteröitynyt yhdistys, järjestö, seura tai toimintaryhmä, jolla on takana vähintään 

yksi kokonainen toimintakausi/-vuosi. Kansalaistoiminnan avustusta voi hakea myös Mäntsälässä 

toimiva, mäntsäläläisille toimintaa järjestävä rekisteröity yhdistys, järjestö, seura tai toimintaryhmä, 

jolla on takana vähintään yksi kokonainen toimintakausi/-vuosi. Avustukset vuodelle 2023 ovat 

haettavissa 11.1.2023-13.2.2023 välisen ajan.

Avustusta myönnetään hakijataholle vain yhdestä kategoriasta (nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- tai 

kansalaistoiminta). Avustetun toiminnan tulee suuntautua ulospäin edes välillisesti. Kuntalaisten 

tulee voida osallistua avustettavaan toimintaan ilman jäsenyyttä tai heidän tulee muutoin hyötyä 

avustetusta toiminnasta (pois lukien liikuntatoiminnan avustukset). Hakijatahoilta edellytetään 

omarahoitusta ja aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamiseen.

Hyvinvointilautakunta päättää avustuksista siltä osin, kun ne eivät ole kunnanhallituksen tai 

hyvinvointipäällikön päätösvallan alla. Avustuksia myönnettäessä harkitaan, kuinka paljon avustusta 

myönnetään yhtä hakijatahoa kohden. Harkinta perustuu muun muassa hakemusten 

kokonaislukumäärään, vuosittain käytettävissä olevan määrärahan suuruuteen sekä hakijatahon 

järjestämän toiminnan kokonaisarvioon seuraavilta osa-alueilta:

1. Suunnitelmallisuus (toiminta on suunniteltu tarkasti ja realistisesti)
2. Tavoitteellisuus (toiminnalle on asetettu realistiset tavoitteet)
3. Vaikuttavuus (toiminnan oletetut seuraukset pitkällä aikavälillä sekä toiminnan merkitys

siihen osallistuville henkilöille)
4. Tavoittavuus ja alueellinen merkittävyys (hakijatahon mäntsäläläisten jäsenten määrä,

arvio toiminnan kohderyhmästä/toimintaan osallistuvien määrästä, toimintaan 
osallistuvien aktivointi, toiminnan monipuolisuus ja määrä, alueellinen kattavuus, 
omaleimaisuus, innovatiivisuus ja merkitys paikalliselle työlle)

5. Taloudellinen tilanne ja omarahoitus (hakijatahon omatoimisen varainhankinnan osuus, 
rahallisen avustuksen tarve suhteessa suunniteltuun toimintaan ja olemassa oleviin
varoihin, hallintokulujen suhde toimintaan suuntautuviin kuluihin, muut saadut ja haetut 
avustukset sekä niiden käyttö)

Avustusten hakeminen

Avustushakuilmoitus julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla, kunnan kotisivuilla 

www.mantsala.fi sekä Mäntsälän Uutisissa kuukausi ennen hakuajan päättymistä. 

Avustushakemuksen voi ladata tai tulostaa kunnan verkkosivuilta osoitteesta
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www.mantsala.fi/lomakkeet. Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle 

osoitettuna ensisijaisesti sähköisenä sähköpostiosoitteeseen  kirjaamo@mantsala.fi. 

Avustushakemuksen liitteineen voi myös toimittaa kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin sen 

aukioloaikoina (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä). Mikäli toimitat hakemuksen Vinkkiin, lisääthän 

kuoreen viitteen Kirjaamo/Hyvinvointilautakunta.

Täytäthän avustushakemuksen kaikki kohdat huolellisesti. Määräajan jälkeen toimitettuja tai 

puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Avustusten käyttö

- Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen
muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.

- Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä sen myöntämisvuoden
aikana.

- Hakijataho vastaa itse toiminnan sisällöstä, laadusta ja laillisuudesta (esimerkiksi laki
lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi).

- Hakijataho sitoutuu avustusta saadessaan suorittamaan Mäntsälän kunnalle takaisin
maksetun avustuksen (takaisinperintä), mikäli avustuksen myöntäjä kumoaa päätöksen 
tai hakijataho rikkoo avustuskriteerejä.

Avustuksen maksaminen ja takaisinperintä

Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen ja pakolliset 

liitteet on toimitettu. Pakolliset liitteet tulee toimittaa viimeistään huhtikuun 17. päivään mennessä. 

Hyvinvointilautakunta päättää maksamatta jätettyjen avustusten uudelleen kohdentamisesta

tapauskohtaisesti.

Toteutetusta toiminnasta tehdään kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on 

eritelty. Selvityksen liitteiksi lisätään kuitit/kuittikopiot. Selvitys on toimitettava 

hyvinvointilautakunnalle osoitettuna sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@mantsala.fi tai kunnantalon 

Palvelupiste Vinkkiin viimeistään marraskuun 15. päivään mennessä. Mikäli toimitat selvityksen 

Vinkkiin, lisääthän kuoreen viitteen Kirjaamo/Hyvinvointilautakunta.

Maksettu avustus peritään hakijataholta takaisin, mikäli myöntämispäätös kumotaan tai hakijataho 

rikkoo annettuja ohjeita. Takaisinperintä voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa hakijataho 

ei toimita toteutetusta toiminnasta tehdyn kirjallisen selvityksen liitteitä (kuitteja ja tositteita) 

määräaikaan mennessä.

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 tai muihin matkoihin
- Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
- Kunnan tuottamiin omiin palveluihin
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- Palkkaus- ja hallintokuluihin
- Henkilökohtaisiin hankintoihin tai muuhun henkilökohtaiseen toimintaan
- Toimintaan, mihin kuntalaiset eivät voi osallistua ilman jäsenyyttä tai mikä ei muutoin

hyödytä kuntalaisia (pois lukien liikuntatoiminnan avustukset)
- Monitoimitalon ja koulujen liikuntasalien vuokrakustannuksiin siltä osin kuin kyse on alle

18-vuotiaiden harrastusryhmistä

Tarkempaa tietoa avustuskategorioista ja hakukriteereistä

Nuorisotoiminnan avustukset

Nuorisolaki määrittelee kunnan tehtäväksi tukea nuorisojärjestöjä ja nuorisoryhmiä. 

Nuorisotoiminnan avustuksia on kahdenlaisia, vuosiavustuksia ja kohdeavustuksia.

Nuorisotoiminnan vuosiavustukset on tarkoitettu mäntsäläläisille, rekisteröityneille

nuorisojärjestöille tai valtakunnallisten nuorisojärjestöjen paikallisyhdistyksille, jotka tekevät työtään 

Mäntsälässä mäntsäläläisten alle 29-vuotiaiden nuorten parissa. Järjestöjen ja paikallisyhdistysten 

tulee olla aloittanut toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, minkä lisäksi jäsenistä 2/3 

tulee olla alle 29-vuotiaita. Nuorisotoiminnan vuosiavustus on tarkoitettu yhdistyksen varsinaisen 

toiminnan tukemiseen. Sitä voi hakea sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen alle 29-

vuotiaille nuorille suunnatun toiminnan järjestämiseen. Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi 

kerho-, kurssi-, leiri-, retki-, tapahtuma- ja muu toiminta, ohjaajapalkkiot ja ohjaajien koulutus sekä 

nuorten itsensä järjestämä toiminta. Vuosiavustus myönnetään kerran vuodessa. Huomioithan

vuosiavustusta hakiessasi, ettei vuosiavustusta myönnetä oppilaskunnille tai oppilasjärjestöjen 

toimintaan.

Nuorisotoiminnan kohdeavustus on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden nuorten projektiluontoisen 

toiminnan tukemiseen ja heille suunnattujen tapahtumien mahdollistamiseen. Kohdeavustusta voi 

hakea kertaluontoiseen tai pidempiaikaiseen, mäntsäläläisille alle 29-vuotiaille nuorille suunnatun 

projektin, tapahtuman, tilaisuuden tai muun nuorille suunnatun tempauksen toteuttamiseen. 

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden vähintään neljä (4) viikkoa ennen tapahtumaa. Hakemus 

osoitetaan hyvinvointipäällikkö Vuokko Leirimaalle. Kohdeavustus maksetaan hyväksyttäviä 

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

Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai 

kuluihin.

Liikuntatoiminnan avustukset

Liikuntalaki määrittelee kunnan tehtäväksi yleisten edellytysten luomisen liikunnalle paikallistasolla. 

Liikuntatoiminnan avustukset on tarkoitettu mäntsäläläisille urheilu- ja liikuntaseuroille, jotka 

järjestävät liikuntatoimintaa mäntsäläläisille.

Liikuntatoiminnan avustusta voi hakea koulutuksiin tai toimitilojen vuokrakustannuksiin. 

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
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koulutus- ja kurssimaksut. Koulutusavustusta myönnetään enintään 5000 euroa / seura 

hyväksyttäviä kuitteja vastaan.

Toimitilojen vuokra-avustus on tarkoitettu liikuntakäyttöön vuokratuista tiloista ja paikoista 

aiheutuneisiin kuluihin (esimerkiksi kenttävuorot, liikuntasalivuorot, jäähallivuorot). Vuokra-avustus 

jaetaan koulutusavustuksesta jäljelle jäävästä osasta. Huomioithan vuokra-avustusta hakiessasi, että 

monitoimitalon ja koulujen liikuntasalit ovat vuoden 2023 alusta maksuttomia alle 18-vuotiaiden 

harrastusryhmille, eikä tiloihin myönnetä erillistä avustusta kyseisen ikäryhmän toimintaan.

Kulttuuritoiminnan avustukset

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää 

kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnan avustukset on tarkoitettu mäntsäläläisille kulttuuri-

ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista toimintaa harjoittaville kulttuurialan yhdistyksille, yhteisöille ja 

kulttuuriryhmille. Avustuksella tuetaan ensisijaisesti kaikille kuntalaisille avointen 

kulttuuritilaisuuksien ja -tapahtumien järjestämistä, minkä lisäksi niillä tuetaan ja luodaan

edellytyksiä Mäntsälän kunnan paikalliselle kulttuuritoiminnalle, kulttuurin harrastamiselle, 

kulttuuritarjonnan tuottamiselle, kotiseututyölle, perinteen edistämiselle ja paikallisidentiteetin 

vahvistamiselle.

Kansalaistoiminnan avustukset

Kansalaistoiminnan avustuksia voivat hakea sellaiset yhdistykset, järjestöt, seurat tai 

toimintaryhmät, jotka eivät täytä nuoriso-, liikunta- tai kulttuuritoiminnan avustusten periaatteita. 

Kansalaistoiminnan avustusten tavoitteena on yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen 

sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

Kansalaistoimintaan haettavan avustuksen käyttötarkoituksen tulee olla kunnan 

hyvinvointisuunnitelmaan kirjattujen yhteisten hyvinvoinnin edistämisen painopistealueiden 

mukainen.  Vuosina 2022–2025 tuettavan toiminnan tulee edistää jotain seuraavista:

- kuntalaisten liikkumisen lisääminen
- kuntalaisten digiosaamisen vahvistaminen
- kuntalaisten syrjäytymisen ennakointi ja osallisuuden vahvistaminen 
- kuntalaisten turvallisuuden vahvistaminen

Lisätietoa: Malla Parkkonen, hyvinvointi- ja yhteisökoordinaattori, malla.parkkonen@mantsala.fi
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Mäntsälän kunnan avustushakemus 
vuodelle 2023
Mäntsälän kunta  
Hyvinvointilautakunta  

Heikinkuja 4   
04600 Mäntsälä  

  Kansalaistoiminta 
  Kulttuuritoiminta

  Liikuntatoiminta
  Nuorisotoiminta

Yhdistyksen, järjestön, seuran tai toimintaryhmän nimi

Y-TUNNUS   Kotipaikka Rekisteröintinumero Rekisteröinti

vuosi

Yhdistyksen osoite Postinumero ja –toimipaikka

Pankkitilinumero ja IBAN 

Luethan avustusohjeet ennen hakemuksen täyttöä ja täytät avustushakemuksen kaikki kohdat 

huolellisesti. Määräajan jälkeen toimitettuja tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

                  

Sähköpostiosoite

Mäntsäläläisten 

jäsenten määrä

alle 18-vuotiaat 

      

18–29-vuotiaat 

      

yli 29-vuotiaat 

      

Yhdistyksen 

tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoitus sääntöjen mukaan 

      

Yhdistyksen tiedot Puheenjohtaja 

      

Puhelinnumero 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Varapuheenjohtaja 

      

Puhelinnumero 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Sihteeri 
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Puhelinnumero 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Rahastonhoitaja 

      

Puhelinnumero 

      

Katuosoite, postinumero ja –toimipaikka 

      

Yhdistyksen 

nimenkirjoitusoik

eudelliset 

      

Haettu avustus Nuorisotoiminnan 

avustus 

Vuosiavustus 

Kohdeavustus

Liikuntatoiminnan 

avustus 
Koulutusavustus

Toimitilojen vuokra-avustus (huomioithan, että monitoimitalon ja 

koulujen liikuntasalit ovat vuoden 2023 alusta maksuttomia alle 

18-vuotiaiden harrastusryhmille, eikä tiloihin myönnetä erillistä 

avustusta  kyseisen ikäryhmän toimintaan)

Kulttuuritoiminnan 

avustus  

 Kulttuuritoiminnan avustus

Kansalaistoiminnan 

avustus, jolla edistetään 

jotain seuraavista: 

Kuntalaisten liikkumisen lisääminen

Kuntalaisten digiosaamisen vahvistaminen

Kuntalaisten syrjäytymisen ennakointi ja osallisuuden 

vahvistaminen

Kuntalaisten turvallisuuden vahvistaminen

Avustuksena haettava summa euroina (€)Haettu summa 

Avustuksen 

käyttötarkoitus ja 

lisätietoa

Avustuksen käyttötarkoitus eriteltynä (esim. koulutus, ohjaustoiminta, tapahtumat).  Tarvittaessa 

lisäselvitys erillisellä lomakkeella.

Avustuksen

käyttöaika
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Rahoitussuunnitel

ma 

Mäntsälän kunta 

      

Oma rahoitus 

      

Muu rahoitus 

      

Edellisenä vuonna 

saadut avustukset 

Myöntänyt viranomainen 

      

 

Käyttötarkoitus 

      

 

Määrä (€) 

      

 

Muut anotut 

avustukset 

vuodelle 2023 

Onko yhdistys anonut tämän avustuksen lisäksi samanaikaisesti muuta avustusta Mäntsälän 

kunnan tai toisen kunnan tai hyvinvointialueen varoista? Jos kyllä, niin mistä ja mihin 

tarkoitukseen?

Pakolliset liitteet      Toimintakertomus vuodelta 2022

Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) sekä toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022

 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 

     Avustuksen käyttösuunnitelma vuodelle 2023

 Voimassa oleva yhdistysrekisteriote 

Muut liitteet  Muu liite, Mikä?

Muu liite, Mikä?

Tärkeät 

päivämäärät

Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa viimeistään 13.2.2023 hyvinvointilautakunnalle 

osoitettuna ensisijaisesti sähköisenä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@mantsala.fi. 

Avustushakemuksen liitteineen voi myös toimittaa kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin sen 

aukioloaikoina (Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä). Mikäli toimitat hakemuksen Vinkkiin, lisääthän 

kuoreen viitteen Kirjaamo/Hyvinvointilautakunta.

Avustus maksetaan hakijatahon ilmoittamalle pankkitilille, kun päätös on lainvoimainen ja 

pakolliset liitteet on toimitettu. Pakolliset liitteet tulee toimittaa viimeistään huhtikuun 17. 

päivään mennessä.

Toteutetusta toiminnasta tehdään kirjallinen selvitys kustannuksineen, jossa tuotot ja kulut on 

eritelty. Selvitys on toimitettava hyvinvointilautakunnalle osoitettuna sähköpostiosoitteeseen 

kirjaamo@mantsala.fi tai kunnantalon Palvelupiste Vinkkiin viimeistään marraskuun 15. 

päivään mennessä. Mikäli toimitat selvityksen Vinkkiin, lisääthän kuoreen viitteen 

Kirjaamo/Hyvinvointilautakunta.

Päiväys ja 

allekirjoitus 

Vakuutamme, että antamamme tiedot ovat oikeita ja sitoudumme palauttamaan avustuksen, 

mikäli myöntämispäätös kumotaan tai yhdistys/järjestö/seura/toimintaryhmä rikkoo annettuja 

ohjeita. 
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