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VAPAA-AJAN JA HYVINVOINNIN TOIMIALAN AVUSTUSPERIAATTEET
Yleisperiaatteet
Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin sekä tiloja luovuttamalla. Avustusta voi saada myös ylikunnallinen yhdistys, mikäli ylikunnallinen
yhteistyö on perusteltua ja toiminnan piirissä on keravalaisia. Avustusta saavan
järjestön jäsenistöstä yli 50 % tulee olla keravalaisia tai toiminnan kohdistua
Keravalle.
Avustamalla tuetaan kaupungin itse järjestämien palvelujen sekä kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä omaehtoista toimintaa. Avustuksen
myöntämisen edellytyksenä on, että kaupunki ei omana toimintana tuota eikä
osta palvelua, johon avustusta myönnetään.
Sama yhdistys voi saada kohdeavustusta pääsääntöisesti vain kerran saman
kalenterivuoden aikana.
Lasten ja nuorten harrastusavustuksissa (harrasteseteli, harrastestipendi tai tuki vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamiseen) hakijalle myönnetään vain
yhtä avustusta kausittain (kaudet 1.1.–30.6. ja
1.7.–31.12).
Avustusta haetaan sen kalenterivuoden aikana jolloin toiminta tapahtuu. Avustuksen myöntämiseen tulee olla talousarviossa määräraha. Yhdistyksiltä edellytetään toimintaan omarahoitusta.
Järjestön saamat muut avustukset huomioidaan avustusta harkittaessa. Myös
tila-avustus huomioidaan muita mahdollisia avustuksia harkittaessa.
Avustusmuodot
Vuosiavustuksista päättää vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta.
Kohdeavustuksista päättää Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan toimintasäännön mukainen viranhaltija. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksista päättää kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja. Nuorisopalveluiden kohdeavustuksista
päättää nuorisosihteeri. Liikuntapalvelun avustuksista päättää liikuntapalvelujohtaja. Harrastestipendeistä ja nuorten kansainvälisyystuesta päättää toimialajohtaja. Kohdeavustukset ilmoitetaan haettavaksi erillisillä kuulutuksilla pääsääntöisesti 2–3 kertaa vuodessa.
Avustettava toiminta
Avustusta saavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja
kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin.
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Avustuksia myönnettäessä on annettava erityistä painoarvoa toiminnan ennaltaehkäisevälle luonteelle. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon
toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrä, toiminnan laajuus ja monipuolisuus.
Avustuksia myönnetään erityisesti sellaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka
edistävät uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa, ja
joiden kautta toiminnan piiriin tulee uusia keravalaisia. Avustus on tarkoitettu
ensisijaisesti toimijan ennalta suunniteltuun, toimintasuunnitelman mukaiseen
toimintaan.
Painoarvoa annetaan sille, että hakija on mukana kaupungin verkostomaisessa
yhteistoiminnassa (esim. Tajua Mut! -toimintamalli).

Avustusten hakeminen ja myöntäminen
Avustuksen hakijana tulee toimia henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Rekisteröimättömän yhdistyksen ja muiden toimijoiden osalta hakemuksen tekijänä tulee olla täysi-ikäinen henkilö.
Yhdistyksen on anomuksen liitteeksi lisättävä viimeisin tilinpäätös, joka käsittää
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilintarkastuskertomuksen, sekä toimintasuunnitelma. Muun toimijan on anomuksen liitteeksi lisättävä toimintasuunnitelma, ja jos toimija on tehnyt tilinpäätöksen, on liitteeksi lisättävä viimeisin tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja tilinpäätöksen liitetiedot.
Avustusta haettaessa on hakijan ilmoitettava muut toimintaansa saamat tuet ja
avustukset.
Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä sellaiselle toimijalle, jolta kaupunki ostaa toimintaa tai toimintaan, jota kaupunki itse tuottaa tai ostaa. Avustusta ei
myönnetä yhdistyksen tai järjestön hallinnollisiin kuluihin.
Avustusten arviointi ja hakemusten vertailu tapahtuu ennalta määriteltyjen ja
hakuohjeissa tiedotettujen kriteereiden pohjalta. Kriteereiden perusteella tapahtuva hakemusten vertailu on julkinen.
Avustusten valvonnasta vastaa avustuksen myöntänyt viranomainen. Avustuksen myöntäneen viranomaisen tulee varmistua siitä, että avustus on haettu hakuohjeita noudattaen ja että se myönnetään avustusohjeiden mukaisesti ja sitä
varten on määräraha. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hakemusten jättöaikaan, yhteisön kelpoisuuteen saada avustusta, siihen, että hakemuksesta käy
ilmi, miten toiminta täyttää avustuskriteerit, kohdeavustusten käyttötarkoitukseen, maksatukseen tilitietoineen sekä avustusten käyttöön.
Mikäli avustusta ei ole käytetty avustusehtojen tai avustuspäätöksen mukaisesti, tulee avustuksen myöntäjän harkita avustuksen takaisinperintää tai maksatuksen keskeyttämistä. Mikäli avustusta ei ole käytetty kokonaan, on erotus palautettava.
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Kaupungin tilintarkastajalle on varattava mahdollisuus tarkastaa avustuksensaajan hallinto ja kirjanpito.
Avustuksen maksaminen
Avustukset maksetaan päätösten saatua lainvoiman.
Avustuksen saajan tulee tehdä avustuksen käytöstä tilitys, josta ilmenevät
avustettavasta toiminnasta aiheutuneet menot ja tulot.
Avustuksen käytön tilitys tulee tehdä tarkoitukseen varatulla lomakkeella ja siihen on liitettävä jäljennökset tositteista tai sen on oltava yhdistyksen tilintarkastajan allekirjoittama.
Avustukset voidaan maksaa myös avustuksen käytön tilityksen jälkeen.
Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset
Tuotantotuet ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.1. ja 15.6. mennessä.
Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa 31.1. mennessä.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan suunnatun tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja
paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen. Päämääränä on luoda toiminnallisia edellytyksiä kotiseutu- ja kulttuuritoiminnalle, taiteenharjoittamiselle ja harrastamiselle sekä laajentaa ja monipuolistaa paikallista kulttuuritarjontaa.
Kulttuuri- ja taidetoimintaan tarkoitettu tuki on harkinnanvaraista ja kohdistuu
pääsääntöisesti kunnan alueella toimiville kulttuuri- ja koti-seututoimintaa sekä
taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille
henkilöille. Tuki ei ole tarkoitettu opiskelun tai oppilaitosten rahoittamiseen, sosiaaliseen ja humanitääriseen toimintaan, eikä suljettuihin tai vain jäsenistölle
järjestettyihin tilaisuuksiin. Avustuksilla ei myöskään tueta toimintaa, johon
kunnan muilla toimialoilla tai vastuualueilla on määrärahavaraukset.

Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harjoittajat eli ammattitaiteilijat ja ammattilaisryhmät:
- esityksen, näyttelyn tai tapahtuman hankinta
- esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
- tilaustyö
- julkaisu-, koulutus- tai ohjaustoiminta
Tuotantotuki: Kulttuurin ja taiteen harrastajat ja kulttuuriyhdistykset:
- esityksen tai tapahtuman hankinta
- esityksen, tapahtuman tai näyttelyn tuottaminen
- julkaisu- ja ohjaustoiminta
Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha:
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-

työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteenharjoittajille työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen, jatkokoulutukseen sekä taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen
työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa/hakija
vain Keravalla vakinaisesti asuville.

Tuotantotuki voidaan maksaa tappiotakuuna tai suorana tukena.
Mikäli tuotantotuki myönnetään tappiotakuuna, avustuksesta osa voidaan maksaa pyydettäessä ennakkoon ja loput tilityksen jälkeen.
Liikuntapalvelun kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 31.3. ja 31.10. mennessä, Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustuet ovat haettavissa jatkuvasti.
Liikuntapalvelun kohdeavustuksia myönnetään liikunta-, urheilu- ja eritysryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Avustusta
myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
Valmentaja- ja toimitsijakoulutus Avustusta myönnetään valmentajien, ohjaajien
ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin osallistumis- ja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin. Avustusta ei
myönnetä ammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen.
Ohjaaja- ja valmentaja-avustus Avustusta myönnetään nuorten valmennustoimintaan enintään 1-2 valmentajalle / enintään kaksi kertaa viikossa, 2,00 euroa
/ kerta. Laji ja valmennusryhmän suuruus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö
avustusta samassa harjoituksessa useammalle valmentajalle.
Tapahtuma-avustus Avustusta myönnetään seurojen satunnaisten tapahtumien
tai tilanteiden avustamiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi seurojen
ja järjestöjen vastuulle annetut huomattavat kilpailu- ja juhlatapahtumien järjestämistehtävät, kansainvälinen tapahtuma tai liikuntapalvelun järjestäjän pitkäaikaisen toiminnan yllättävät taloudelliset vaikeudet tai toiminnan lopettamisen
uhka.
Uusimuotoisen toiminnan avustus Avustusta myönnetään ensikertaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.
Vammaisliikuntatoiminnan avustus Avustusta myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä järjestöjen vammaisliikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.
Urheilijan stipendi: Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai
kansainvälisesti menestyneille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai
maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on nuorilla, alle
20-vuotiailla urheilijoilla sekä henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.
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Liikuntatila-avustus Avustusta myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien kaupungilta vuokrattavat tilat.
Matalan kynnyksen toiminnan avustus: Avustusta myönnetään liikuntaseuroille
toimintaan, jolla mahdollistetaan lasten ja nuorten tutustuminen toimintaan.
Tuki vähävaraisten lasten ja nuorten harrastamiseen: Avustusta myönnetään
vähävaraisten 7 – 20-vuotiaiden keravalaisten lasten ja nuorten seuroissa ja
yhdistyksissä tapahtuvan harrastamisen harrastusmaksuihin. Avustus on jatkuvasti haettavissa. Avustusta voi saada kerran puolessa vuodessa.
Nuorisopalveluiden kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa, 28.2. mennessä. Ideaavustuksissa on kuitenkin jatkuva haku.
Budjetin salliessa voidaan järjestää ylimääräinen lisähaku.
Nuorisopalveluiden kohdeavustuksia myönnetään paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan. Avustusta voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
Toimitila-avustus Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omistaman tai
vuokraaman toimitilan käytöstä aiheutuviin menoihin. Toimitilan avustamisessa
on otettava huomioon, missä määrin tilaa käytetään nuorisotoimintaan.
Koulutusavustus Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä nuorisoyhdistyksen piiri- ja keskusjärjestön tai muun tahon
koulutustoimintaan osallistumista varten.
Tapahtuma-avustus: Avustusta myönnetään koti- ja ulkomailla tapahtuvaan leiri- ja retkitoimintaan, ystävyyskuntayhteistyöhön perustuvan toiminnan avustamiseen, yhdistyksen järjestämän kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen ja
ulkomaisten vieraiden vastaanottamiseen, piiri- ja keskusjärjestön järjestämään
kansainväliseen toimintaan osallistumista varten, muun tahon järjestämään
kansainväliseen toimintaan tai tapahtumaan erityisesti kutsuttuna osallistumista
varten, tai kansainvälisen kattojärjestön toimesta järjestettävään tilaisuuteen
osallistumiseen.
Projektiavustus Avustusta myönnetään kertaluonteisina esim. jonkin erityisen,
tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen, uusien
työmuotojen kokeiluun tai nuorisotutkimuksen suorittamiseen.
Idea-avustus vapaille harrastusryhmille: Avustusta myönnetään nuorten omaehtoiseen toimintaan, silloin kun toiminnan voidaan katsoa edistävän nuorten
osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista. Avustuksen maksimimäärä yhteen kohteeseen/ryhmälle voi olla enintään 500 euroa. Avustuksella
ei voida kattaa kaikkia toiminnasta aiheutuvia kuluja.
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Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallinen nuorisojärjestön paikallisyhdistys jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita tai rekisteröity tai rekisteröimätön
nuorisoyhdistys jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita. Rekisteröimättömältä
nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta
ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat
ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä ovat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa pääjärjestöstä.
Nuorten toimintaryhmien tulee olla toiminut vähintään yhden vuoden yhdistyksen kaltaisesti ja toiminnasta vastaavista henkiöistä tai hankkeen toteuttajista
tulee vähintään 2/3 olla alle 29 -vuotiaita.
Avustettavan hankkeen kohderyhmästä vähintään 2/3 on oltava alle 29vuotiaita.

Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunnan vuosiavustukset
Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki: Avustusta myönnetään em. järjestöjen kokoontumistilojen vuokraamiseen. Tilatuki on haettavissa
kerran vuodessa 28.2. mennessä. Mikäli budjetti sallii, järjestetään lautakunnan
päätöksellä lisähaku. Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella
kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus: Avustusta myönnetään toimintaan. joka edistää keravalaisten hyvinvointia, ehkäisee terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia uhkaavia ongelmia sekä auttaa ongelmia kohdanneita asukkaita ja
heidän perheitään. Avustus on haettavissa 28.2 mennessä. Avustuksen myöntämiskriteereinä ovat järjestön toiminnan ennalta-ehkäisevä luonne, suuret
kansansairaudet ja muut sairaudet sekä sosiaalisen tuen tarve toiminnan kohteena.
Yleishyödyllisten yhdistysten vuosiavustus: Avustusta myönnetään toimintaan,
jonka tarkoitus on lisätä Keravan tunnettavuutta. Avustus on haettavissa kerran
vuodessa 30.4. mennessä
Veteraanijärjestöjen vuosiavustus: Kaupunginhallitus on hyväksynyt 6.6.2011 §
172 veteraanijärjestöjen esityksen avustusperiaatteista. Vuodesta 2011 alkaen
järjestöavustuksista käytetään vuosittain noin 10 000 euroa veteraaniyhdistysten jäsenistön henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Jokaiselle yhdistykselle myönnetään tasasuuruinen 1 000 euron perusosa. Loppuosa jaetaan yhdistyksille veteraanijäsenten lukumäärän perusteella.
Avustus lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön: Avustusta
myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille Keravalla tapahtuvaan toimintaan, joka vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista, lisää perheiden
hyvinvointia sekä auttaa ongelmia kohdanneita kaupunkilaisia ja heidän perheitään. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa lasten ja nuorten syrjäytymistä en-
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naltaehkäisevän työn laajuus, toiminnassa tavoitettavien keravalaisten lasten ja
nuorten määrä sekä toiminnan vaikuttavuus. Avustus on haettavissa kerran
vuodessa, 15.1. mennessä.
Harrastetuet
Harrastestipendi: Avustusta myönnetään 7–17 vuotiaiden keravalaisten nuorten
harrastuksiin taloudellisten, sosiaalisten ja terveydellisten syiden pohjalta. Harrastestipendi on haussa kerran vuodessa toukokuussa syksyn harrastuksia varten.
Harrasteseteli: Avustusta myönnetään 13–29 vuotiaille keravalaisille nuorille
sosioekonomisten perustein. Harrastesetelin suuruus on enintään 200,00 euroa. Tuki kohdistetaan suoraan harrastettavaan toimintaan tai harrastusvälineisiin. Avustus on jatkuvasti haussa. Avustusta voi saada kerran puolessa vuodessa.
Nuorten kansainvälistymistuki: Avustusta myönnetään yhdistysten ja yksityisten
matkoihin, jonka tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten kansainvälisiä kokemuksia
tavoitteellisessa harrastamisessa. Avustus on haettavissa kaksi kertaa vuodessa 28.2. ja 31.8. mennessä. Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa yhdistyksillä
osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus sekä harrastamisen tavoitteellisuus ja menestys. Yksityisille avustuksen myöntämiseen vaikuttaa harrastamisen tavoitteellisuus ja menestys. Avustusta ei myönnetä täysimääräisesti
matkakuluihin.

