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VAPAA.AI KATOI M EN AVUSTUSPERUSTEET

1 AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

Avustukset jaetaan hirvensalmelaisen kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoiminnan tukemiseksi.
Avustuksista puolet jaetaan perusavustuksina keväällä ja puolet kohdeavustuksina
loppuvuodesta. Avustuksista päättää sivistyslautakunta hallintojohtajan esityksestä näiden
perusteiden mu kaisesti.

1 .l Liikuntatoimen avustukset

l.l.l Perusavustukset

Avustuksia päätettäessä ensisijaiset kohderyhmät ovat lasten ja nuorten liikuntatoimintaa,
erityisliikuntatoimintaa sekä terveysliikuntatoimintaa järjestävät yhteisöt. Avustusta voidaan
myöntää myös toiminnan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiin kustannuksiin.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomíota kansalaisjärjestön erityisestitoiminnan
yhteiskunnalliseen merkitykseen, terveiden elämäntapojen ja laajapohjaisen
liikuntaharrastuksen ja Hirvensalmen näkyvyyden edistämiseen liikunnan avulla.
Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan määrä ja tuloksellisuus.

1.1.2 Kohdeavustukset

Koulutusayusfus
Koulutusavustusta voidaan myöntää järjestöjen ohjaajien, valmentajien sekä muista
järjestötehtävistä vastaavien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Korvattavia kustannuksia ovat kurssien osallistumismaksut ja matkakustannukset.
Kurssimaksut pyritään korvaamaan täysimääräisinä (yli 100 euroa maksavien koulutusten
osalta avustuksista tulee sopia erikseen). Matkakustannukset korvataan
harkinnanvaraisesti.

StartÍiavustus
Liikuntatoimi avustaa yhdistyksiä jonkín uuden liikuntamuodon ottamisesta lajiohjelmaan
Uuteen lajiin osallistuminen tulee olla avoin kaikille lajista kiinnostuneille. Uuden
liikuntamuodon starttiavustus on enintään 150 € koostuu starttimaksusta sekä
markkinoi ntiavustuksesta.

Projektiavusfus
Projektiavustusten piiriin kuuluvat avustushakemukset mm. avointen urheilukoulujen tai
muiden liikuntatapahtumien järjestämisestä lapsille, nuorille, erityisryhmille tai
terveysliikunnan edistämiseksi vapaalla osallistumisoikeudella. Urheilukoulujen ja muiden
terveysliikuntatapahtumien järjestämistä avustetaan tapahtuman / toiminnan laajuudesta
rii ppuen. Projektiavustusta voidaan myöntää yhdistyksi lle myös valtakunnall isiin
joukkotapahtumiin. Projektiavustuksen piiriin kuuluu myös harkinnanvaraisesti
valmen nusleireistä aiheutuvat kustann u kset.
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VAPAA.AI KATOI M EN AVUSTUS P E RUSTEET

1 AVUSTUKSEN MAARITTELY

Avustukset jaetaan hirvensalmelaisen kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoiminnan tukemiseksi.
Avustuksista puolet jaetaan perusavustuksina keväällä ja puolet kohdeavustuksina
loppuvuodesta. Avustuksista päättää sivistyslautakunta hallintojohtajan esityksestä näiden
perusteiden mukaisesti.

1.1 Liikuntatoimen avustukset

1.1.1 Perusavustukset

Avustuksia päätettäessä ensisijaiset kohderyhmät ovat lasten ja nuorten liikuntatoimintaa,
erityisliikuntatoimintaa sekä terueysliikuntatoimintaa järjestävät yhteisöt. Avustusta voidaan
myöntää myös toiminnan järjestämiseen olennaisesti liittyviin kiinteisiín kustannuksiin.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota kansalaisjärjestön erityisesti toiminnan
yhteiskunnalliseen merkitykseen, terveíden elämäntapojen ja laajapohjaisen
liikuntaharrastuksen ja Hirvensalmen näkyvyyden edistämiseen liikunnan avulla.
Merkittävyyttä arvioitaessa otetaan huomíoon toiminnan määrä ja tuloksellisuus.

1.1.2 Kohdeavustukset

Koulutusavustus
Kou lutusavustusta vo idaan myöntää järjestöjen ohjaajien, valmentajien sekä muista
järjestötehtävistä vastaavien koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Korvattavia kustannuksia ovat kurssien osallistumismaksut ja matkakustannukset.
Kurssimaksut pyritään korvaamaan täysimääräisinä (yli 100 euroa maksavien koulutusten
osa lta avustu ksista tu lee sopia erikseen ). Matkakustan nukset korvataa n

harkinnanvaraisesti.

Starttiavustus
Liikuntatoimi avustaa yhdistyksiä jonkín uuden liikuntamuodon ottamisesta lajiohjelmaan.
Uuteen lajiin osallistuminen tulee olla avoin kaikille lajista kiinnostuneille. Uuden
liikuntamuodon starttiavustus on enintään 150 € koostuu starttimaksusta sekä
markki no intiavustuksesta.

Projektiavustus
Projektiavustusten piiriin kuuluvat avustushakemukset mm. avointen urheilukoulujen tai
muiden liikuntatapahtumien järjestämisestä lapsille, nuorille, erityisryhmille tai
terveysliikunnan edistämiseksi vapaalla osallistumisoikeudella. Urheilukoulujen ja muiden
terveysliikuntatapahtumien järjestämístä avustetaan tapahtuman / toiminnan laajuudesta
ri i ppuen. Projektiavustusta vo idaan myö ntää yhd istyksi lle myös valta ku nnall isiin
joukkotapahtumiin. Projektiavustuksen piiriin kuuluu myös harkinnanvaraisesti
valmenn uslei reistä aiheutuvat kustan nu kset.



Matka-avustus
Matka-avustuksia myönnetään merkíttäviin kilpailutapahtumiin osallistumiseen
(kansainväliset kilpailut, SM-kilpailut, merkittävät turnaukset). Junioritasolla matka-
avustuksia voidaan myöntää myos alemman tason kilpailutapahtumiin osallistumiseen.
Matka-avustuksen suuruus määritellään aina tapauskohtaisesti talousarviomäärärahojen
puitteissa.

Ohjausavustus
Ohjausavustusta voidaan maksaa hirvensalmelaisille yhdistyksille alle 2O-vuotiaiden
lii ku ntaryhmien ohjauksesta / valmenn uksesta taí aikuisil le tarkoitetun
terveysliikuntaryhmän ohjauksesta. Avustuksen edellytyksenä on, että ohjaukseen tai
harjoitukseen osallistuu vähintään kuusija yksilölajeissa vähintään kolme alle 2O-vuotiasta
nuorta tai lasta. Terveysliikuntaryhmään tulee kuulua vähintään kuusi aikuista.
Yksilölajeissa voidaan eri anomuksesta hyväksyä pienempikin osanottajamäärä.
Avustettavaksi harjoituskerraksí ei lueta otteluita tai ki lpai luja.

Saman ryhmän ohjauksesta avustus maksetaan ainoastaan yhdeltä harjoituskerralta
viikossa. Maksamista varten on jokaisesta harjoituskerrasta täytettävä harjoituspäiväkirjaa.

Yhdistys anoo kaikkien ryhmiensä ohjausavustukset yhdellä hakemuksella, johon on liitetty

ryhmien harjoituspäiväkirjat. Ohjausavustushakemukset käsitellään samaan aikaan
muiden hakemusten kanssa. Yli vuoden takaisia ohjausavustuksia ei yhdistykselle
myönnetä. Sellaisessa tapauksessa, jossa yhdistys / ohjaaja on antanut kunnan
vi ranoma isil le virheellisiä tietoja tai m uuten tahal I isesti johtanut heitä harhaan
ohjausavustuksia koskevíssa asioissa, hylätään yhdistyksen / ohjaajan anomus kokonaan.

1 .2 Nuorisotoimen avustukset

1.2.1 Pe¡usavustukset

Avustuksia päätettäessä ensisijaisesti tuetaan lasten ja nuorten kerho- ja leiritoimintaa
järjestäviä yhteisöjä, sekä nuorten itsensä järjestämää harrastustoimintaa.

1.2.2 Kohdeavustukset

Kerhoavustus
Kerhoavustusta voidaan myöntää rekisteröityjen yhdistysten säännöllisestijärjestämään
ohjaajan valvonnassa tapahtuvaan nuorisokerhotoimintaan. Vapaamuotoisen hakemuksen
liitteeksi vaaditaan lyhyt kooste kerhokerroista, kävijämääristä sekä toiminnan sisällöstä.

Leiriavustus
Lei riavustusta voidaan myöntää rekisterö ityjen yhd istysten järjestämää n ohjaajan
valvonnassa tapahtuvaan nuorisoleiritoimintaan. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan lyhyt
kooste leirin sisällöstä sekä osallistujamäärästä.



Koulutusavustus
Koulutusavustusta voidaan myöntää järjestöjen ohjaajien sekä järjestötehtävistä
vastaavien henkilöiden koulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Korvattavia kustannuksia ovat kurssien osallistumismaksut ja matkakustannukset.
Kurssimaksuista, matkakustannuksista ja majoituskustannuksista korvataan enintään
puolet. Hakemukseen on liitettävä jäljennös kurssitodistuksesta.

Projektiavustus
Projektiavustusta voidaan myöntää yksittäisten nuorisotapahtumien (esim.
lastentapahtumat, discot) kustannuksiin sekä yleishyödyllisen nuorisotoiminnan (esim.
sosiaalinen nuorisotyö ja valistustyö) kustannuksiin. Lisäksi projektiavustusta voidaan
myöntää nuorille suunnatun uuden harrastustoiminnan käynnistyskuluihin ja nuorten
itsensä järjestämän harrastustoiminnan kuluihin. Avustettaviin tapahtumiin ja toimintoihin
tulee pääsääntöisesti kaikilla nuorilla olla osallistumisoikeus ja tapahtumat edellyttävät
päihteettö myyttä. Hakem ukseen on liitettävä lyhyt selvitys ta pahtuman sisällöstä.

I .3 Kulttuuritoimen avustukset

Kohdeapurahoja myönnetään taiteen eri aloille: säveltaide, kuvataide, näyttämötaide,
tanssitaide, valokuvataide, elokuvataide, taideteollisuus, kirjallisuus, rakennustaide ja
perinteen tallentaminen.

Hakijoiden toiminnan erityisluonteen vuoksi avustukset voidaan jakaa kokonaisuudessaan
kohdeavustuksina.

Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisesti myös toiminnan järjestämiseen

o len naisesti I i ittyví Ín kii nteisiin kustannuksiin.

2 AVUSTUKSEN HAKEMINEN

Avustukset haetaan erillisellä hakulomakkeel la, joka on toimitettava
vapaa-aikatoimeen kunakin vuonna Hirvensalmen kunnan ilmoittamana aikana (yleisesti
maaliskuun loppuun mennessä perusavustusten osalta ja marraskuun loppuun mennessä
kohdeavustusten osalta). Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan kunnan nettisivuilla.
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Hakemukseen tulee li¡ttää seuraavat líitteet:
I ) To i mi nta kertomus edelliseltä to i m i ntakaudelta
2) Tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
3) Toiminnantarkastuskertomus ja ote pöytäkirjasta jossa on vastuuvapaus myönnetty
4) Ku I uvan toim intakauden toimintasu u nnitelma
5) Kuluvan toimintavuoden taloussuunnitelma
6) Selvitys mahdolliseen kohdeavustukseen kohdistuvista ja arvioiduista kuluista ja tuloista
7) Tilityslomake
8) Yhdistyksen säännöt ja selvitys rekisteröinnistä. Uudet hakijat.



3 AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

3.1 Myöntämisperusteet
A
Avustus voidaan myöntää rekisteröidylle hirvensalmelaiselle kulttuuriseuralle,
urheiluseuralle tai nuorisoyhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena
toimintamuotona on kulttuuri-, liikunta- jaltai nuorisotoiminta ja avustusta voidaan pitää
käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Kaikki
avustukset myönnetään harkinnanvaraisesti talousarviomäärärahan puitteissa.
Avustusta hakeneen yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 10 henkilöjäsentä tai
muuten tekee kunnan kannalta merkittävää toimintaa. Jäsenistöstä hakemisajankohtaa
edeltävän vuoden lopussa vähintään puolet tulee olla hirvensalmelaisia. Asian oikeellisuus
ta rkistetaa n ta rvittaessa ha kijan jäsen rekiste ristä.

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan määrään ja laajuuteen,
toiminnan laatuun ja yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä avustuksen tarpeeseen.
Avustuksen osuus voi olla enintään 70 % hyväksytyistä toímintamenoista ottaen huomioon
sekä perus- että kohdeavustuksen. Hyväksyttävinä toimintamenoina ei pidetä
liiketoiminnasta aiheutuvia menoja.

Perusavustuksen myöntämisen perusteita ovat:
1) yhdistyksen jäsenmäärä ja nuorisoyhdistyksissä vähintään 213 on alle 29 -vuotiaita
2) lisenssi- ja muiden urheilijoiden jal tai muiden harrastajien määrä
3) joukkueiden ja harrasteryhmien määrä
4) kulttuuri jaltai nuorisotoiminnan määrä
5) I ii kuntalajien jal tai toim i ntam uotojen määrä
6) tapahtumat, tempaukset ja muut järjestetyt tilaisuudet
7) kilpailu- tai muut saavutukset
8) valmentajien jaltai ohjaajien määrä
9 ) erityisryh mien li iku n nan jaltai toi min nan järjestäm inen
10) lasten ja nuorten harrasteliikunnan jaltai harrastustoiminnan edistäminen
1 1 ) ennaltaeh käisevän terveysl iikun na n ed istäminen
1 2) ikääntyvien liikunnan edistäminen
1 3) ku lttu u ri jaltai nuo risotoi m in nan ed istäminen
1 2) kansainvälinen toiminta
1 3) yhteiskunnallinen merkitys
1 4) Hirvensalmen näkyvyyden edistäminen
1 5) terveiden elämäntapojen edistäminen
Selvitykset tehdään erillisellä toiminnan selvityslomakkeella sekä hakijan antaman
toim intakertomuksen ja to im intavuoden ti I in päätöksen perusteel la.

Kohdeavustukset
Kohdeavustus voi olla esimerkiksi koulutus-, terveysliikunta-, tapahtuma-, leiri-, taijokin
uusimuotoisen toiminnan avustus tai muu sivistyslautakunnan harkitsema tarpeen
mukainen avustus (Kts. kohta 1.1.2 ja 1.2.2).



3.2 Myöntämispäätös

S ivistysla utaku n na n tekemästä avustuspäätöksestä annetaan hakijalle
kirjallinen päätös (pöytäkirjan ote). Sivistyslautakunnan päätöksestä ilmenee myönnetyn
avustuksen käyttötarkoitus ja määrä ja avustukseen liittyvät mahdolliset erityisehdot.

4 MAKSAMISMENETTELY

4.1 Avustuksen maksaminen

Perusavustus maksetaan hakijan esittämälle tilille sen jälkeen kun
avustuspäätös on saanut lainvoiman. Avustuksen maksamisen ehtona on, että hakija on
toimittanut kaikki avustushakemuksessa vaaditut liitteet sekä tilityslomakkeen vapaa-
aikatoimeen. Kohdeavustushakemuksiin tulee liittää kustannusselvitykset ja
tositejäljennökset maksetuista laskuista ja harjoituspäiväkirjat. Puutteel lisia
avustushakemuksia ei käsitellä.

4.2 Käyttöta rko itu kse n n oudattam i ne n

Avustusta saadaan käyttää vain síihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.
Ellei käyttötarkoitusta ole päätöksessä tarkemmin yksilöity avustus katsotaan
myönnetyksi hakem uksessa mainittu un tarko itu kseen.

4.3 Kirjanpito ja tilintarkastus

Avustuksen saajan on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen
edellyttämällä tavalla siten että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta
selvittää. Hakemuksen liitteenä oleva kirjanpito ja tilinpäätös tulee olla
sääntöjen mukaisesti tarkastettu.

5 AVUSTUKSEN PALAUTTAMISVELVOLLISUUS

5. I Myöntämisedellytysten muuttuminen

Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä palauttamaan käyttämättä olevan
avustuksen jos:
1) avustusta ei ole käytetty sen ajan kuluessa, jolloin se on tämän päätöksen
mukaan käytettävä
2) toiminta, jota varten avustus on myönnetty tai koko yhdistyksen toiminta lakkaa.
3) hanketta, johon avustus on myönnetty, ei voida toteuttaa
4) sivistyslautakunta voí erillisellä päätöksellä pidättää yhdistyksen avustuksesta mm
tilojen käytöstä kunnalle olevia velkoja.



6 AVUSTUKSEN TAKAISIN PERINTA

Sivistyslautakunta voi määrätä avustuksen perittäväksi takaisin, jos:
1) avustuksen saaja on laiminlyönyt avustuksen myöntämisessä koskevia ehtoja tai
jättänyt muut velvoitteet hoitamatta
2) avustuksen saaja on antanut sellaisia vääriä tietoja tai salannut seikkoja,
jotka vaikuttavat avustuksen saantiin tai määrään

Takaisin perittäväksi määrätty avustus on maksettava kahden (2) kuukauden
kuluessa päätöksen tekemisestä. Ellei perittäväksi määrättyä avustusta
makseta takaisin määräajassa, avustuksen saaja on velvollinen maksamaan
takaisin perittävälle määrälle vahvistetun kohtuullisen vuotuisen viivästyskoron.


