NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN TARKOITETTUJEN AVUSTUSTEN SÄÄNNÖT VUONNA 2021

Nuorisopalvelujen talousarviossa on vuodelle 2021 nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettuihin
yleisavustuksiin varattu 16 000 euroa.

Avustusmuoto
1. Yleisavustus

Avustuksen myöntämisen edellytykset
1. Hakijan kotipaikka on Salo tai hakijan säännöllinen avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu
Saloon. Toiminnan tulee kohdistua salolaisiin lapsiin ja nuoriin.
2. Avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista sekä sen on
tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Avustettavan toiminnan tulee tukea hallintokuntien
vahvistettuja toimintasuunnitelmia ja painopistealueita.
3. Avustusta hakevan yhteisön hallinto ja talous on oltava voimassa olevien lakien mukaan järjestetty.
Yhteisön hallinto on järjestettävä myös toiminnan laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla.
Avustuksen myöntäjän suorittaman valvonnan lisäksi on kaupungin sisäisellä tarkastuksella oikeus
tarkastaa avustuksen saajan hallintoa ja tilejä. Yhteisön tulee tehdä selvitykset, joita avustuksen
myöntäjä ja sisäinen tarkastus pitävät tarpeellisina. Avustusta saavan yhdistyksen kirjanpito on
järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidossa seurata. Yhdistyksen tilintarkastus
tai toiminnan tarkastus ja sisäinen valvonta tulee olla asianmukaisesti järjestetty.
4. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat sääntönsä nuorisotoimistoon. Mikäli yhdistyksen
sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai
nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi nuorisotoimistoon.
5. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
6. Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kaupungin muista avustusmäärärahoista.
Avustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen myös muualta kuin Salon
kaupungilta haetut tuet ja avustukset.
7. Avustuksia ei myönnetä sellaiseen yhteisön toimintaan, jota kaupunki ostaa palvelusopimuksella
yhteisöltä.
8. Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja ehtoja
ei noudateta ja tai jos avustuksen saaja on antanut nuorisotoimistoon virheellistä tai puutteellista
tietoa avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.

Yleisavustus voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille, joiden pääasiallinen toiminta yhdistyksen sääntöjen
mukaan on nuorisotoimintaa. Avustus voidaan myöntää myös rekisteröidyn yhdistyksen nuoriso-osastolle,
joka on kirjanpidossa erotettavissa pääyhdistyksestä. Avustusten jaossa noudatetaan laeissa, asetuksissa,
opetusministeriön päätöksissä ja ohjeissa annettuja määräyksiä ja suosituksia.

Yleisten edellytysten lisäksi yleisavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:
Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu
•
•
•
•
•
•
•

toimintojen määrä
toiminnan säännöllisyys
alueellinen kattavuus
toiminnan sisältö
toimintasuunnitelman toteutuminen
avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus
yhdistyksen työllisyyttä parantavat toimet; työttömien aktivointi tai työttömien palkkaaminen
palkkatuella yhdistyksen toimintaan

Hakijan oma varainhankinta
•

toiminta-avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan menoista

Nuorten osallisuuteen liittyvät toiminnot
•

nuorten kannustaminen omatoimisuuteen

Hakumenettely
Yhdistyksen tulee toimittaa yleisavustushakemus ja seuraavat asiakirjat hakuajan määräaikaan mennessä:
•
•
•

•

toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan. Yhdistyksen tulee ottaa kantaa päihteisiin
oman toimintansa osalta. ”Päihdepelisäännöt” liitetään toimintasuunnitelmiin
talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä
toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä kustannuspaikkakohtainen
laskelma.
viimeisin tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto

Yleisavustukset julistetaan haettavaksi kaupungin yhteisellä kuulutuksella. Hakemukset toimitetaan 31.3.2021
klo 12.00 mennessä. Avustuskaavakkeet ja hakuohjeet ovat tulostettavissa www.salo.fi/nuorisoavustukset tai
noudettavissa Salon kaupungintalolta, osoitteesta Tehdaskatu 2, Salo sekä palvelupisteistä. Hakemus ja
täydentävät liitteet toimitetaan osoitteeseen: avustukset@salo.fi tai Salon kaupunki/Avustukset, PL77, 24101
Salo tai kaupungintalon infopisteeseen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.
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