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Nakkilan kunnan avustusohjesääntö
Sivistystoimialan avustukset
Nakkilan kunta on varannut talousarviossaan yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille sekä
yleishyödyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja
hyvinvoinnin toteuttamiseksi avustusmäärärahan, jolla tuetaan paikallista liikunta-, nuoriso- ja
kulttuuritoimintaa. Avustusten haussa, hakemusten käsittelyssä, maksatuksessa ja avustusten
käytön valvonnassa noudatetaan jäljempänä mainittuja ohjeita, ellei toisin ole säädetty tai
määrätty.
Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen tai hakemuksessa
mainittuun tarkoitukseen. Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava
vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai jos haettaessa on
annettu virheellistä tietoa avustusta koskevissa asioissa.
Kulttuuritoiminta-avustuksia voivat hakea yhdistykset, ryhmät sekä yksityiset henkilöt.
Yleisavustuksia voidaan myöntää niille nakkilalaisille rekisteröidyille yhdistyksille joiden
toiminta, yhdistyksen sääntöjen mukaan, pääasiallisesti kuuluu kulttuuritoiminnan piiriin.
Kohdeavustuksia voidaan myöntää kaikille rekisteröidyille yhdistyksille sekä myös sellaisille
rekisteröimättömille yhteisöille ja ryhmille sekä yksityishenkilöille, jotka harjoittavat
kulttuuritoimintaa.
Liikuntatoimen avustuksiin ovat oikeutettuja nakkilalaiset rekisteröidyt urheiluseurat sekä
säännöllisesti Nakkilassa toimivat liikuntaryhmät.
Nuorisotoimen yleisavustuksiin ovat oikeutettuja nakkilalaiset rekisteröidyt nuorisoyhdistykset
sekä kohdeavustuksiin lisäksi ryhmät ja yksityishenkilöt (2/3 oltava alle 29 -vuotiaita).
Huomioithan, että kaikki kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen kuittikopioita
vastaan.
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Avustusten haku
Avustushakemukset vastaanotetaan sähköisesti Lyyti-palvelun avulla. Yleisavustusten liitteet
toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen sari.ketola@nakkila.fi. Liitteinä tulee toimittaa
toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä
talousarvio.
Koronaviruksen takia liitteiden toimittamiseen voidaan myöntää joustoja ja poikkeustilan
vallitessa muutenkin toimia joustavasti ja niin että yhdistykset saavat jälleen toimintansa
käyntiin ripeästi kun tilanne sen sallii.
Puutteellisten avustushakemusten täydentämiseen voidaan myöntää määräaika, mihin
mennessä ne on täydennettävä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä eikä niitä voi täydentää.
Avustusten hakuaika
Avustuksia tulee hakea 30. huhtikuuta mennessä. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan
määräaikaan jätetystä hakemuksesta. Hakuajoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla, sekä
virallisissa kuulutuslehdissä ja kunnan Facebook-sivuilla.
Yleisavustus
Yleisavustusta myönnetään yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille sekä yleishyödyllisille
yhdistyksille ja kyläyhdistyksille, yhteiskunnallisen hyödyn, terveyden ja hyvinvoinnin
toteuttamiseksi, millä tuetaan paikallista liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa.
Yleisavustus myönnetään hakijalle noudattaen sivistysvaliokunnan vahvistamaa jakoperustetta.
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille/-seuroille ei myönnetä avustusta ilman erityistä
syytä ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikaudenajan.
Kulttuuritoiminnan tukemisella tarkoitetaan taiteen harrastamista ja kotiseututyötä sekä
paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
Yleisavustushakemukseen on liitettävä toimintakertomus edelliseltä vuodelta, tilinpäätös ja
tilintarkastajien lausunto, toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle ja yhdistyksen
säännöt (jos hakija on uusi tai sääntöihin on tehty muutoksia).
Yleisavustusten jakoperusteet
Hakijan tulee olla rekisteröity paikallinen liikunta-, nuoriso- tai kulttuuriyhdistys/seura tai
yhteisö, lukuun ottamatta alueellisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Kaikkien on toimittava
Nakkilan kunnan alueella.
Liikuntaseurojen tai –yhdistysten on oltava jäsenenä valtakunnallisessa liikuntajärjestössä tai
lajiliitossa.
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Yleisavustusten jaon arviointikriteerit
Määrälliset
 jäsenmäärä ja sen ikärakenne, toimintaan osallistuvien määrä, toiminnan laajuus (eri
jaostot) harjoitus- ja toimintakertojen määrä, järjestetty toiminta
 toiminnan rahoituksen tasapaino ja avustuksen tarve
Laadulliset
 ohjauksen taso: valmentajat, ohjaajat, tuomarit jne.
 yhteiskunnallinen merkitys
Harkinta
 harkinnanvaraisesti kohtuullistamisperiaatetta hyödyntämällä
Lisäksi jaettavan avustuksen määrään liittyy olennaisesti seuraaviin toimintoihin
osallistuminen:
 Seuran osallistuminen Liikuntamaan toteuttamiseen
 Nuorisotilan toiminnanohjaamiseen osallistuminen
 Kunnan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen
 Seurojen välisiin yhteiskokouksiin osallistuminen
Avustuspäätöksestä ilmoittaminen
Avustusta saaneille yhdistyksille/toimijoille ilmoitetaan kirjallisesti. Yhdistykselle, jonka
avustushakemus hylätään, lähetetään päätöksestä ilmoitus hylkäämisperusteineen.
Lisäksi avustusta hakeneille yhdistyksille tai toimintaryhmille lähetetään päätöksen mukana
oikaisuvaatimusohje.
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