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VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET
Yleisperiaatteet
Vapaa-aikapalvelut 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. 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.
Avustusta haetaan sen kalenterivuoden aikana jolloin toiminta tapahtuu.
Kohdeavustusta myönnetään pääsääntöisesti enintään 50 % tapahtuman kuluista. Tapahtuman hyväksyttävät kulut voivat olla enintään
10 000 euroa. Avustukseen tulee osastolla olla aina talousarviossa
määräraha.
Järjestön saamat muut avustukset huomioidaan avustusta harkittaessa. Myös tila-avustus huomioidaan muita mahdollisia avustuksia harkittaessa.
Avustusmuodot
Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.
Kohdeavustuksista päättää Vapaa-aikapalveluiden toimintasäännön
mukainen viranhaltija. Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksista päättää
kirjasto- ja kulttuuripalveluiden johtaja. Nuorisopalveluiden kohdeavustuksista päättää nuorisosihteeri. Liikuntapalvelun avustuksista päättää
liikuntasihteeri. Kohdeavustukset ilmoitetaan haettavaksi erillisillä kuulutuksilla pääsääntöisesti 2 - 3 kertaa vuodessa.
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Avustettava toiminta
Avustusta saavan toiminnan tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta ja kohdistua erityisesti lapsiin, nuoriin, vanhuksiin ja vammaisiin.
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.
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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.
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.

Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat haettavina kolme kertaa vuodessa, 31.1., 30.4.
ja 30.9. mennessä. Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha ja ammattitaiteilijoiden apuraha on haettavina kerran vuodessa, 31.1. mennessä.
Kulttuuripalveluiden kohdeavustuksia myönnetään kulttuuriyhdistysten
ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja ryhmien kulttuuritoimintaan. Avustusta myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:
Kulttuuritilaisuudet Avustuksia myönnetään tapahtumiin, joihin yleisöllä
on vapaa pääsy sekä pääsy- ja osanottomaksullisiin tapahtumiin. Avustusta myönnetään tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin menoihin,
esim. esiintyjien palkkioihin, markkinointi-, painatus- ja kuljetuskuluihin
sekä tilavuokriin. Avustusta ei myönnetä tilaisuudessa järjestetystä tarjoilusta aiheutuviin menoihin. Avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja, kutsullisia tai vain jäsenistölle järjestettyjä.
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Ohjaajapalkkiot Kohdeavustuksia myönnetään yhdistysten ja ryhmien
ohjaajapalkkioihin, esim. teatteriohjaaja ja kuoronjohtaja. Avustus kohdistuu tuotantoihin, kuten teatteriesityksen tai kuoroesityksen tekemiseen.
Esiintymismatkat Avustuksia myönnetään sellaisiin kulttuurijärjestöjen
ja esiintyjäryhmien Suomeen ja ulkomaille suuntautuvien esiintymismatkoihin, joilla voidaan katsoa olevan huomattavaa merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
Julkaisutoiminta Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen sellaisen
julkaisutoiminnan tukemiseen, jolla on huomattavaa merkitystä kuntalaisten tiedon lisääjänä kunnassa harjoitettavasta kulttuuritoiminnasta
tai joka tekee tunnetuksi paikallista kulttuuriperinnettä.
Kalustohankinnat Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöjen kalustohankintoihin. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankintoihin, jotka
monipuolistavat järjestöjen mahdollisuuksia harjoittaa kulttuuritoimintaa.
Taltiointiavustus Avustus myönnetään ensisijaisesti sellaisen audiovisuaalisen tallenteiden tuottamiseen, jolla voidaan katsoa olevan merkitystä Keravan kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä.
Vuokra-avustus Avustusta myönnetään kulttuurijärjestöille toimitilojen
vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.
Nuorten taiteenopiskelijoiden apuraha Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuville alle 30-vuotiaille eri taiteenalojenopiskelijoille
opiskelusta aiheutuvien kulujen peittämiseen. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle henkilölle alle kolmen vuoden välein.
Avustuksen perusteena on edistyminen opinnoissa ja taiteenalalla
osoittama lahjakkuus. Avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla
lomakkeella, johon on liitettävä tiedot opintosuorituksista ja menestyksestä sekä mahdolliset suositukset.
Ammattitaiteilijoiden apuraha Avustusta myönnetään Keravalla vakinaisesti asuvalle taiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn tai erilaisten taideammattiin liittyvien projektien toteuttamiseen. Avustusta voidaan
myöntää tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten,
kuten materiaali-, työväline-, valmistus- yms. kustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön. Avustusta voidaan myöntää työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä kotimaassa että ulkomailla tapahtuviin opintoihin ja jatkokoulutukseen. Ulkomailla tapahtuviin
jatko-opintoihin haettaessa opiskelupaikan tulee olla selvillä hakuvaiheessa. Ulkomaille myönnetyissä avustuksissa ovat etusijalla sellaiset
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hankkeet, joissa taiteilija tai taiteenalan muu asiantuntija edustaa aktiivisesti Keravaa esiintymällä, pitämällä näyttelyn, esittämällä tai esitelmöimällä. Avustusta ei ilman erityisiä perusteita myönnetä samalle
henkilölle alle kolmen vuoden välein. Avustusta haetaan tarkoitusta
varten laaditulla lomakkeella, johon on liitettävä tiedot hakijan ammatillisista opinnoista (ansioluettelo tai curriculum vitae), taiteellisesta työskentelystä, työ- tai tutkimussuunnitelma ja rahoitussuunnitelma sekä
mahdolliset suositukset
Kohdeavustus voidaan maksaa tappiotakuuna tai suorana tukena.
Mikäli kohdeavustus myönnetään tappiotakuuna, avustuksesta osa
voidaan maksaa pyydettäessä ennakkoon ja loput tilityksen jälkeen.
Liikuntapalvelun kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat haettavina kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja
31.10. mennessä.
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 osallistumisja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin.
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.
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Nuorten stipendiavustus Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille, pääsääntöisesti
17 - 20 vuotiaille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on henkilöillä,
jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.
Liikuntatila-avustus Avustusta myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien
kaupungilta vuokrattavat tilat.
Nuorisopalveluiden kohdeavustukset
Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa, 28.2. mennessä.
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.
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.
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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 nuorisoosastot, 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
29 -vuotiaita.
Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta kokoontumistilojen vuokraamiseen.
Tilatukea haetaan erillisellä lomakkeella. Tilatuki on haettavissa kerran
vuodessa 15.1. mennessä. Lautakunnan päätöksellä voidaan toteuttaa
saman vuoden aikana tilatukien lisähaku, mikäli budjetti sen sallii.
Tilatukea myönnetään toiminnan laajuuden perusteella, kyseisen vuoden arvioituihin tilavuokriin.

