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Kangasalan kaupungin nuorisoyhdistysten toiminta-avustusten myöntämisperusteet 

1.3.2021 alkaen  

  

  

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia nuorisotoimintaan kunkin vuoden talousarvion 

käyttösuunnitelmassa päättämällään tavalla.   

                         

1. Toiminta-avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle ja yleishyödylliselle 

nuorisoyhdistykselle, joka on merkitty yhdistysrekisteriin ja joka on toiminut 

vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakua.  

Lisäksi yhdistyksen jäsenistä yli puolet on alle 29-vuotiaita. 

 

2. Toiminta-avustuksen suuruus voi olla enintään 50 % yhdistyksen talousarvion 

menoista. Avustusosuuden suuruutta määriteltäessä käytetään seuraavaa 

painotusasteikkoa:  

1. 20 % jäsenmäärä (jäsenrekisteriin pohjautuva)                     

2. 60 % lapsille ja nuorille järjestetty toiminta   

3. 0-20 % avoin nuorisotyö ja toiminnan laajuus sekä   

tavoitteellisuus ja yleinen näkyvyys (harkinnan varainen osuus)  

  

2.1. Jäsenmäärä on yhdistyksen jäsenet, joista yli puolet on alle 29- 

vuotiaita. Asia tulee voida tarkistaa.  

  

2.2 Lapsille ja nuorille järjestetty toiminta 

 Toimintatapahtuma 1.   

 säännöllinen kerho tai sen luonteinen toiminta       

 vähintään yhden tunnin (1h) kestänyt toiminto antaa yhden 

toimintapisteen, mikä kerrotaan alle 29-vuotiaiden osallistujien 

määrällä.   

 Esimerkki: Kerho 2 h, osallistujat 20 kpl = 2 tapahtumaa x 20 = 40 

toimintapistettä   

Toimintatapahtuma 2.   

 leirit tai matkat  

 1-6 h kestänyt toiminto antaa yhden toimintapisteen, mikä kerrotaan 

alle 29-vuotiaiden osallistujien määrällä.  

 Esimerkki: Leiri 3 vrk (72 h), osallistujat 50 kpl = 12 tapahtumaa x 50 = 

600 pistettä  

 Toimintatapahtuma 3.   

 nuorisotapahtumat tai juhlat, konsertit, diskot, kokoukset, talkoot, 

koulutus ym.  

 1-3 h kestänyt toiminto antaa yhden toimintapisteen, mikä 

kerrotaan alle 29-vuotiaiden osallistujien määrällä.  

 Esimerkki: Disko 4 h, osallistujia 100 kpl = 2 tapahtumaa x 100 = 200 

pistettä  

      

  2.3 Avoin nuorisotyö (harkinnanvarainen 0-20 %)  

 Kaupungin avointa nuorisotoimintaa tukevaa tai sitä korvaavaa    

toimintaa, mikä on suunniteltu yhteistyössä ja toteutetaan osittain 

tai kokonaan kaupungin nuorisotyön edellyttämien säännösten 

puitteissa.               
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 Sellaisten lasten, nuorten ja koko perheen tapahtumien, leirien ja 

matkojen järjestäminen, jotka palvelevat kaikkia kuntalaisia.  

Yhdistyksen toiminnan paikallinen laajuus, toiminnan tavoitteellisuus 

sekä näkyvyys/tunnettavuus.   

 Lasten ja nuorten osallisuuden aktivoiminen.  

                 

3. Uusille yhdistyksille, jotka ovat toimineet vähintään yhden vuoden tai jotka 

hakevat avustusta ensimmäistä kertaa, voidaan myöntää ”starttirahaa”.   

 

4. Avustuksen hakuaika on vuosittain 1.-31.3. Haku päättyy 31.3. klo 15 (myös 

sähköiset hakemukset) ja päivän ollessa viikonloppu tai pyhäpäivä, sitä 

seuraavana arkipäivänä.  

 

Hakemus tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, jonka linkki löytyy 

hakuaikana osoitteesta kangasala.fi/kulttuuri- ja-vapaa-aika/avustukset/.  

Tarvittaessa nuorisopalveluiden sivuilta voi ladata hakemuslomakkeen ja toimittaa 

sen osoitteeseen Kangasalan kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, PL 50, 

36201 Kangasala. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä. 

 

Avustuksen saamiseksi yhdistyksen tulee toimittaa hakemuksen liitteenä edellisen 

vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä sen vuoden 

toimintasuunnitelma ja talousarvio, jolle avustusta haetaan. Hakemukseen tulee 

liittää myös nuorisoyhdistyksen toimintapistelomake. 

 

Hakemuksessa tulee olla nimenkirjoitusoikeuden omaavan yhdistyksen edustajan 

allekirjoitus ja yhteystiedot. Avustusta hakeva yhteisö sallii Kangasalan kaupungin 

tilintarkastajan tarkastaa yhteisön hallinto ja tilit. 

 

5. Toiminta-avustuksen saajan on annettava selvitys avustuksen käytöstä viimeistään 

avustusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  

 

6. Avustus voidaan vaatia, joko kokonaan tai osin palautettavaksi, jos  

 varoja käytetään muuhun kuin lautakunnan myöntämään                              

tarkoitukseen  

 avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta  

 lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja  

 käyttöselvitystä edellisen vuoden avustuksesta ei toimiteta  


