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SOTKAMON KUNTA / Sivistystoimen lautakunta 2019
Sotkamon nuorisotoimen nuorisoyhdistysten sekä vapaitten nuorisoryhmien avustusten

Nuorisolain 1285/2016 Nuorisolailla on tavoitteena vahvistaa nuorten osallisuutta, tukea nuorten kasvua,
itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja harrastamista, edistää nuorten yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat
sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisotyö ja –politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön
toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt sekä vapaat nuorisoryhmät. Sivistystoimen lautakunta kohdentaa paikallisille nuorisoyhdistyksille jaettavat avustukset kunnan vuosittain talousarvioon hyväksymän määrärahan mukaisesti.
1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
1.1 Yhdistys
Yhdistys on seuraavat vaatimukset täyttävä organisaatio.
a) Sillä on kirjallisesti muotoillut ja yhdistyslain määräykset täyttävät säännöt.
b) Se kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen tai/ja alueelliseen nuorisoyhdistykseen tai se on hyväksytty yhdistysrekisteriin. Yhdistystietojen tulee sisältää tiedot yhdistyksen osoitteesta, mahdollisen sähköpostiosoitteen,
pankkiyhteystiedot, toimihenkilöiden tiedot osoitteineen myös mahdolliset sähköpostiosoitteet, tiedot jäsenmäärästä. Yhdistyksen tulee huolehtia yhteystietonsa vuosittain kunnan nuorisotoimeen.
c) Se pitää vuosittain säännöissä määrätyn vuosikokouksen, jossa hyväksytään toimintakertomus ja tilit sekä
esitellään tilintarkastuskertomus kuluneelta kalenterivuodelta.
d) Se koostuu vähintään 5 jäsenestä, jotka maksavat vuosittain vähintään yhdistyksen määräämän jäsenmaksun.
e) Sen jäsenistä vähintään 2/3:lla on kotipaikkana Sotkamon kunta ja yhdistyksen kotipaikaksi on määritelty
Sotkamo.
1.2 Muut vapaat nuorisoryhmät
Nuorten itsenäisenä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tulee olla vähintään 2/3 alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä
ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät. Lisäksi nuorisotoimessa huomioidaan jakoperusteena ohjaus- ja harrastustoiminta, koulutus-, leiritoiminta sekä kansainvälinen toiminta. Kotipaikaksi on
määritelty Sotkamo.

1.3 Avustusta ei myönnetä
a) pelkästään taloudellista toimintaa harjoittavalle yhdistykselle.
b) ammattiyhdistyksille, kiinteistöyhtiöille, asukasyhdistyksille ja vastaaville.
c) taloudellisen tuen hankkimiseksi perustetuille yhdistyksille, esim. keräysorganisaatioille.
d) sotilaallisille yhdistyksille.
e) liikunta- ja urheilujärjestöille eikä verotusoikeudellisille järjestöille.
f) mikäli toimija on jo saanut kunnan muista avustusmuodoista avustusta samaan toimintaan esim. yleishyödyllisten yhdistysten toiminta-avustus
1.4 Avustuksen hakeminen
Avustukset ovat haettavissa koko vuoden tarkoitusta varten laadituille lomakkeille, joihin täytetään tarvittavat tiedot. Hakemukseen tulee liittää kustannuslaskelma ja toteuttamissuunnitelma tapahtumasta/ tilaisuudesta, johon avustusta haetaan. Maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten mukaisesti kuitteja ja raportteja vastaan. Kustannukset tulee kohdentua avustuskauden vuodelle.
1.5 Tarkastus
Nuorisotoimella on oikeus toimeenpanna avustushakemuksen perustana olevien asiakirjojen tarkastus. Yhdistys on velvollinen säilyttämään nämä asiakirjat vähintään viiden vuoden ajan toimintavuoden päättymisestä.
1.6 Virheellisesti tai puutteellisesti annetut tiedot
Virheellisten tai puutteellisten tietojen antaminen voi aiheuttaa myönnetyn avustuksen takaisinmaksuvelvollisuuden ja/tai järjestön sulkemisen pois avustuksen piiristä sivistystoimenlautakunnan päättämällä tavalla.

2. PAIKALLISTEN NUORISOYHDISTYSTEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTAMINEN:
Koulutus- ja kurssitoiminta
Osanottajien lähettämiseksi asianomaisen yhdistyksen piiri- tai keskusjärjestöjen toimeenpanemiin kurssitilaisuuksiin tai muihin nuorisotoimintaa käsitteleviin koulutustilaisuuksiin on nuoriso-yhdistyksillä mahdollisuus saada anomuksesta avustusta 51 € kurssivuorokautta kohden, kuitenkin enintään 500 € kurssitilaisuutta
kohden.
Toimeenpanemiensa nuorisotoimintaa käsittelevien tai nuorille tarkoitettujen kurssi- tms. koulutustilaisuuksien järjestelykuluihin on nuorisoyhdistyksillä mahdollisuus saada avustusta anomuksesta 20 € kurssituntia
kohden, kuitenkin enintään 500 € kurssitilaisuutta kohden.
Leiritoiminta
Nuorisoyhdistysten toimeenpanemien leirien järjestelykuluihin tai osanottajien lähettämiseksi yhdistysten
piiri- tai keskusjärjestöjen toimeenpanemille leireille on ao. yhdistyksellä mahdollisuus saada anomuksesta
avustusta 7 – 28 -vuotiaiden leiriläisten osalta enintään 10 € leirivuorokautta kohden.
Avustus voidaan myöntää täysimääräisenä kolme vuorokautta kestävistä tai pitemmistä leireistä, joiden
osanottajamäärä on vähintään seitsemän nuorta. Alle kolme päivää kestävistä viikonloppuleireistä, joihin
osallistuu vähintään seitsemän nuorta, avustus myönnetään 50%:lla vähennettynä.
Retkitoiminta
Nuorisoyhdistysten toimeenpanemiin, Sotkamon kunnan ulkopuolelle ulottuvien ja kansainvälisten nuorisoretkien, (7 - 29 v.) järjestelykuluihin ao. yhdistyksellä on mahdollisuus saada anomuksesta 10 € avustusta
retkivuorokautta kohden, kuitenkin enintään 1000 € yhdistystä kohden vuodessa. (retkivuorokausien määrä
saadaan kun retkellä olleiden lukumäärä kerrotaan retkivuorokausien määrällä)
Kerhotoiminta-avustukset
Nuorisoyhdistyksillä on mahdollisuus saada kerhotoimintaansa varten 20 € avustusta jokaista sellaista kerhotilaisuutta kohden, joka on kestänyt vähintään yhden tunnin ja jossa ohjaajan lisäksi on ollut mukana vähintään neljä (4) alle 29 -vuotiasta kerholaista, kuitenkin vain yhdestä kerhosta kerhotilaa kohden vuorokaudessa.
Kerhotoiminta-avustusta myönnetään nuorisotiloissa tai muissa vakituisissa kerhotiloissa toimeenpannuista
kerhoista mutta ei esimerkiksi leireillä tai kodeissa järjestetyistä kerhotilaisuuksista, mikäli lähistöllä on
muita kerhotiloja saatavissa. Kerhotoiminta-avustusta voidaan käyttää kerhotarvikkeisiin, ohjaajapalkkioihin
tms. kerhotoiminnasta johtuviin kuluihin.
3. Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustaminen (Kohde-avustukset)
Kohdeavustuksia myönnetään nuorten itsensä järjestämään nuorisotoimintaan sekä niihin nuorisotapahtumiin ja nuorisotyötä tukeviin toimintoihin, joihin ei ole mahdollista saada muita toiminta-avustuksia. Kohdeavustuksista voidaan myös myöntää avustusta kaluston hankkimista tai uusimista varten.
Muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten vapaiden toimintaryhmien avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla
alle 29-vuotiaita, Sotkamossa asuvia tai Sotkamossa kirjoilla olevia nuoria. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorisoryhmät.
Kohdeavustuksia myönnettäessä yhden ryhmän tai henkilön on ollut mahdollista saada kohdeavustusta samana vuonna vain kerran samanlaiseen toimintaan. Kohdeavustuksia myönnettäessä huomioidaan nuorisotoiminnan kasvatusperiaatteet, jotka on hyväksytty nuorisotoimen omissa säännöksissä. Kohdeavustuksia ei
myönnetä Sotkamon ulkopuolisille ryhmille.

