NUORISO-, LIIKUNTA- JA KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan
käytettäväksi paikallisten nuoriso-, liikunta- ja kulttuuriyhdistysten tukemiseen.
Sivistystoimen johtosäännön perusteella vapaa-aikalautakunta päättää osaltaan
toimialalle kuuluvien avustusten jakamisesta.
Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa ja
avustusten käytön valvonnassa noudatetaan seuraavia ohjeita, ellei toisin päätetä.
1. AVUSTUSMUODOT
1.1 Kohdeavustus
Kohdeavustuksella tarkoitetaan avustuksia, joita lautakunta myöntää paikallisten
nuorisoyhdistysten lapsille ja nuorille suunnattujen toimintojen toteutuneisiin kuluihin
sekä liikunta- ja kulttuuriyhdistysten toteutuneisiin kuluihin.
1.2 Hakukelpoisuus
Lautakunta myöntää kohdeavusta hakijalle, joka on paikallinen rekisteröity
nuoriso- tai liikuntayhdistys. Lautakunta myöntää nuorisojärjestöjen kohdeavustusta
myös luumäkeläiselle nuorten vapaalle toimintaryhmälle. Kulttuuriavustusta voivat
hakea luumäkeläiset kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset, järjestöt tai muut
vastaavat toimintaryhmät ja yksityiset henkilöt.
Kohdeavustusta ei myönnetä oppilaskunnille tai oppilasjärjestöjen toimintaan.

2. AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Nuoriso-, liikunta ja kulttuuriyhdistysten avustuksia haetaan ennakkoon
avustushakemus – lomakkeilla 31.3 klo 16 mennessä. Avustushakemuksia saa
nuorisotoimistosta, Taavettihallilta, koulutoimistosta, kunnantalon neuvonnasta tai
kunnan verkkosivuilta www.luumaki.fi. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei
oteta huomioon.
Hakemukseen on liitettävä jäljennökset tarvittavista liitteistä. Uusien hakijoiden tulee
myös liittää kopio yhdistyksen säännöistä ja ote yhdistysrekisteristä. Aikaisemmin
avustusta saaneet ilmoittavat mahdollisista muutoksista sääntöjen ja yhdistysrekisterin
osalta.

3. AVUSTUSTEN MAKSATUS
Kohdeavustukset maksetaan lainvoimaisuuden saamisen ja kuittikohtaisen tilityksen
jälkeen yhdistyksen tilille. Tilitykset myönnetystä avustuksesta tulee toimittaa
15.12. mennessä.
Mikäli avustuksen saaja ei kykene käyttämään myönnettyä avustusta tai sen osaa sille
määrättyyn käyttötarkoitukseen, on siitä ilmoitettava viivyttelemättä lautakunnalle.
Mikäli avustuksen saaja ei ole ilmoittanut myönnetyn avustuksen käyttämättä
jättämisestä lautakunnalle, otetaan se huomioon seuraavan vuoden avustuksia
jaettaessa.
4. AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
4.1 Avustuspäätöstä tehtäessä huomioidaan
1. Toiminnan laatu tarkoitus ja määrä
2. Hakijan taloudellinen asema
3. Hakijan muualta saamat avustukset. Yhdistykset voivat hakea avustusta vain
yhdeltä toimialalta
4. Toiminnan merkitys paikalliselle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyölle
5. Hakijan omatoimisuus
6. Avustuksen saamisen tarve
5. MYÖNNETTYJEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖSELVITYS
Avustusta saaneen on annettava selvitys avustuksen käytöstä hankkiessaan uutta
avustusta seuraavana vuonna. Myönnetyt avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin,
joihin ne on osoitettu.
6. PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.
7. AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuotta. Mikäli lautakunta havaitsee
tarvettamuuttaa avustussääntöä, lautakunta tarkistaa avustussäännön ennen haettavaksi
julistamista.

