POM ARK U N K U N N AN LIIK U N N AN SEK Ä N U ORISO -JA
K U LTTU U RITYÖN AVU STU STEN JAK OPERU STEET
• Liikuntatoim innan avustus
• N uorisotoim innan avustus
• Kulttuuritoim innan avustus

Avustuskoh tee t
Pom arkun k unnan hyvinvointilautak unta jakaa v uosittain liikunta -, nuoriso - ja
kulttuurityöhön seuraav at av ustukset:
Liikuntatoim innan avustus
Nuorisotoim innan av ustus
Kulttuuritoim innan av ustus

M istä avustuksia haetaan
Avustukset haetaan Pom arkun k unnan siv uilta w w w .po m arkku.fi löytyvällä
sähköisellä lom akkee lla osoitettuna hyvinvointilautak unnalle.

Avustukse en oikeute tut
Avustuksia voivat hake a Pom ark ussa toim ivat yhdistykse t, urheiluseurat,
vapaat toim intary hm ät ja yksity ishenk ilöt. K ahde n viim eksi m ainitun osalta
hakem uksessa tulee m ainita toim intaan osallistuv ien nim et. Avustettavan
toim innan tulee tapahtua Pom ark ussa tai sen tulee kohd istua pom arkku laisiin.
Avustusta hakevan yhdistykse n hallinto ja talous on oltava voim assa olevien
lakie n m ukaan järjestetty. Y hteisön hallinto on järjestettäv ä m yös toim innan
laadun ja laajuude n edellyttäm ällä tav alla.
Yhteisön tule e tehdä selvity kset, joita av ustuksen m yöntäjä ja sisäinen
tarkastus pitäv ät tarpe ellisina.
Avustusta saav an yhd istyksen kirjanpito on järjestet täv ä siten, että
avustuksen k äyttöä voidaan kirjanp idossa seurata. Tilintark astus tai toim innan
tarkastus ja sisäinen v alvonta tulee olla asianm uk aisesti järjestetty.
Saadakseen toim inta-av ustusta yhdistyksen tulee liittää hakem ukse nsa
m ukaan se uraavat asiapape rit:

1. Edelliseltä vuodelta
Toim intakertom us
Tilinpäätös
Tilintarkastuskertom us

2. Kyseisen vuoden
Toim intasuunnitelm a (sisältää suunnitelm an avustuksen käytöstä)
Talousarvio

Avustusta hakevie n vapaiden toim intary hm ien ja yksity ishenkilöiden tulee
antaa tarkka selvitys avuste ttav asta toim innasta. Lisäksi av ustusta saav an
vapaan toim intary hm än tulee pitää kirjaa av ustuksen käy töstä niin, että
avustuksen k äyttö käy siitä selville.

M itä toim inta -avustuksilla tuetaan
Avustuksilla tue taan hak ijan varsinaista m yöhem m in täs sä asiakirjassa
m ääriteltyy n av ustuksen m uk aiseen toim intaan liittyviä välittöm iä kuluja,
kuten esim e rkiksi toim intatilojen vuok ria sekä tarvike - ja v äline hankintoja.
Toim inta-avustusta ei voi käy ttää hallinnon kuluihin e ikä kiinteistöistä e ikä
investoinneista aihe utuviin m enoihin.
Avustukset m yönne tään hyvinvointilautak unnan hark innan perusteella.

Avustusm ääräraha ja avustusten suuruus
Liikunnan ja urhe ilun toim inta -avustusta, nuorisotoim innan avustusta ja
kulttuuritoim innan av ustusta v arte n on varattu kullekin om a m äärärahansa
talousarv ioon.
Avustuksia jaetaan e dellä m ainittujen m äärärahojen puitteissa.

Avustusten hakuaika ja m aksam inen
Avustukset julistetaan haettavaksi huhtikuun 15. päivään m ennessä ja
päätökset avustusten jak am isesta te hdään toukokuussa.

Avustukset m aksetaan niide n jakoa koskevan päätöksen saatua lainvoim an
ja kun avustuksen saaja on toim ittanut k aikki v aaditut asiakirjat av ustuksen
m yöntäjälle .

Selvitykset avustusten käytöstä sekä m ahd ollisuus avustuksen
takaisinperintään
Avustuksen saaja on velvolline n laatim aan selv ityksen av ustuksen käy töstä
m yöntäm isvuotta seuraavan v uo den m aaliskuun loppuun m ennessä.
Ellei y hdistys jätä selvitystä av ustuksen k äytöstä tai avustusta ole käyte tty
anottuun tarkoitukseen, avustuksen saaja on velvolline n palauttam aan
avustuksen.

Annettujen tie tojen oikeellisuus
Avustusta hakevie n on katsottav a tarkoin av ustusta hakiessaan, m i tä tie toja
hakem uslom akkeessa kysytään.
Hakija vastaa antam ie nsa tie tojen oikeellisuudesta.

Avustusten jakam iseen liittyvät yhteyshenkilöt
Liikuntatoim innan sekä nuorisotoim innan avustus
o hyvinvointikoordinaattori R eijo Peltom aa, GSM 04 0-523 7758 , sähköposti
reijo.peltom aa@ pom arkku.fi
Kulttuuritoim innan av ustus
o kirjaston palvelupäällikkö Elena Iso -O ja, GSM 044 -550 5642 , sähköposti
elena.iso -oja@ pom arkku.fi

Avustusten m yöntäm istä koskeva rajoitus
Yhdelle yhd istykselle /hankkeelle voidaan m yöntää vain yhtä av ustusta
kalenteriv uoden aikana.

Liikunnan ja urheilun toim inta -avustusten m yöntäm isp eruste et
Liikuntatoim innan avustusta voidaan hakea Liik untalain (390/2015)
m ukaiseen toim intaan, joka tukee :

1) liikuntaa (kaikk ea om atoim ista ja järjeste ttyä liik untatoim intaa paitsi
huipp u-urheilua);
2) huippu -urhe ilua (kansallisesti m erkittäv ää sekä kansainv äliseen
m enestykseen tähtäävää tavoitteellista urheilutoim intaa);
3) terveyttä ja hyvinvointia ed istävää liik untaa (eläm änkulun eri vaihe is sa
tapahtuv aa kaik kea fyysistä ak tiiv isuutta, jonka tavoitte ena on terveyde n ja
toim intak yvyn ylläpitäm inen ja parantam inen).

Liikuntatoim innan avustuksen m yöntäm isessä kiinnitetään huom iota
toim innan m äärään, laatuun, laajuuteen , hak ijan taloudellis een tilaan
toim innan paikalliseen ja yhteiskunnallisee n m erkitykseen.

Hyvinvointilautakunta voi asettaa talousarv iovuosittain jakoperusteisiin
painotuksia.

Nuorisotoim innan av ustuksen m yöntäm isperusteet
Nuoritoim innan avustuksia voidaan hakea nuorisolain (27.1.2006/72)
m ukaiseen toim intaan, joka tukee n nuorten kasv ua ja itse näistym istä, e distää
nuorte n aktiivista kansalais toim intaa ja nuorten sosiaalista vahvistam ista sekä
parantaa nuorten kasv u- ja elinoloja.
Avustettav an toim innan lähtökohtina tulee olla yhteisöllis yys, yhteisvastuu,
yhdenve rtaisuus ja tasa -arvo, m onik ulttuurisuus ja kansainvälisyys, terv eet
eläm äntavat sekä ym päristön ja eläm än kunnioittam inen.
Avustettav a toim inta tulee suunnata alle 29 -vuotiaille nuorille.
Lisäksi hyvinvointilautak unta voi asettaa talousarv iovuosittain
jakoperusteisiin painotuksia.

Kulttuuritoim innan avustusten m yöntäm isperuste et
Kulttuuritoim innan avustuksia voidaan hake a kuntie n kulttuuritoim innasta
anne tun lain (3.8.1992/728) m ukaiseen toim intaan, jolla tarkoitetaan
taitee n harjoittam ista ja harrastam ista,
taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä ja
paikallisen kulttuuriperinteen vaalim ista ja edistäm istä.

Lisäksi hyvinvointilautakunta voi asettaa talousarviovuosittain jakoperusteisiin
painotuksia.

PO M ARKUN KUN TA HAKEM US 1(2)
HYV IN V O IN TILAUTAK UN TA
V anhatie 14
29630 PO M ARKKU
Toim inta -avustus, jota haetaan
Liikuntatoim innan avustus
Nuorisotoim innan av ustus
Kulttuuritoim innan av ustus
Yhdistyksen tai toim intary hm än
nim i
Yhdistyksen tai yhteisön lähiosoite
Yhteyshenk ilön nim i
Yhteyshenk ilön sähköpostiosoite

Y-tunnus (jos on)
Yhdistyksen tai yhteisön
postinum ero ja osoite
Yhteyshenk ilön puhelinnum ero

PO M ARKUN KUN TA HAKEM US 2(2)
HYV IN V O IN TILAUTAK UN TA
V anhatie 14
29630 PO M ARKKU
Liitteet
Edellisen v uoden toim intak ertom us (y hdistykset)
Edellisen v uoden tilinpäätös (yhdistykset)
Edellisen v uoden tilintarkastuske rtom us (yhd istykset)
Kuluv an vuode n toim intasuunnitelm a (yhd istykset)
Kuluv an tilik aude n talousarvio (yhd istykset)
Tarkka selvitys av ustettavasta toim innasta (vapaat toim intaryhm ät ja
yksityiset)

Paikka ja päiväys ______________ ______ ______ / ______ 20 ____
Allekirjoitukset __________________

__________ ________

N im enselvennökset _________ _________

__________________

