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VAPAA-AIKALAUTAKUNTA  

NUORISOPALVELUIDEN KOHDEAVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET  
 

Ohje koskee nuorisopalveluilta vuosittain haettavia kohdeavustuksia, joiden jakamisesta Ylöjärven 
kaupungin hallintosäännön 102 § 17. kohdan mukaan päättää vapaa-aikalautakunta. 
 

Yleistä  
 
Vapaa-aikalautakunta myöntää kohdeavustuksia paikallisen nuorisotoiminnan tukemiseen Ylöjärvelle 
rekisteröidyille nuorisojärjestöille, rekisteröimättömille nuorisojärjestöille tai nuorten ryhmille. 
Aikuisjärjestöt voivat hakea kohdeavustusta, jos se suunnataan suoraan lasten- tai nuorten tapahtuman 
järjestämiseen ja se on selkeästi erotettavissa yhdistyksen talousarviossa ko. tarkoitukseen. Vapaa-
aikalautakunnan avustusten tulee kohdistua alle 29-vuotiaisiin kaupunkilaisiin.  
Kaupungin myöntämän kohdeavustuksen tarkoituksena on tukea ja edistää Ylöjärvellä järjestettävää 
lasten ja nuorten toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia.  
 

Avustusten jakoon liittyviä periaatteita  
 

Kohdeavustus on tarkoitettu: 
1. leiri tms. toimintaan  

2. toimintatiloista aiheutuviin kustannuksiin  

3. kansainväliseen toimintaan  

4. ohjaajien palkkioihin ja kulukorvauksiin  

5. koulutukseen ja kurssitoimintaan (joko nuorten tai ohjaajien)  

 
Avustusperusteinaan vapaa-aikalautakunta käyttää erityisesti toiminnan laajuutta ja lapsi- ja 
nuorisotoiminnan osuutta toiminnasta sekä merkitystä ylöjärveläisessä harrastus- ja nuorisotoiminnassa. 
Myös yhteiskunnallinen toiminnan merkitys on yksi peruste. Avustusperusteissa painotetaan 7–18-
vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Lisäksi huomioon otetaan jäsenmäärä, hakijan 
taloudellinen asema, muualta saatavissa olevat avustukset, avustuksen suunniteltu käyttötapa, 
avustuksen saamisen tarve ja hakijan omatoimisuus.  
 
Avustusta ei myönnetä  
- verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen (esim. seurakunta)  
- kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan (esim. koulujen tarjoama harrastustoiminta, oppilaskunnat ja 
vanhempaintoiminta)  
- laitoksen kannatusyhdistyksen toimintaan, jos laitos saa avustusta kaupungilta  
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Avustusten hakeminen  
 

Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustukset ovat haettavina vuosittain helmikuun viimeiseen perjantaihin 
mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusta haettaessa käytetään 
kohdeavustushakemuslomaketta ja siihen liittyvää toimintatietolomaketta. Lomakkeissa on 
kohdeavustustenhakuun liittyviä ohjeita sekä selvitetty niitä tietoja, joita käytetään perusteena 
harkittaessa avustuksen määrää. Hakulomake on täytettävissä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla. 
Tarkempia ohjeita saa nuorisopalvelujen toimistosta.  
 
Kohdeavustuksen saamiseksi tulee yhdistyksen tai ryhmän esittää hakemuksen liitteenä 
toimintakertomus, tilinpäätös edelliseltä vuodelta, toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle 
avustusta haetaan sekä kopiot oikeaksi todistetuista avustuskohteen kulutositteista (kulutositteet 
viimeistään vuoden loppuun mennessä). Lisäksi hakemuksessa tulee olla tiedot jäsenmäärästä, 
yhdistyksen tai ryhmän hallinnosta, toiminnan määrästä ja laadusta. Avustuksista tiedotetaan vähintään 
14 päivää ennen hakuajan umpeutumista paikallislehdessä, kaupungin verkkosivuilla ja kaupungin 
virallisella ilmoitustaululla.  
 

Avustusten maksatus  
 
Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja vapaa-
aikalautakunnan lainvoimaisten päätösten mukaisesti. Maksu tapahtuu kulutositteita vastaan. 
Kulutositteet tulee toimittaa nuorisopalveluille heti toiminnan päätyttyä tai viimeistään avustusvuoden 
15.12. mennessä. 
 

Muutosehdot 
 
Jos päätöksen jälkeen käyttökohdetta halutaan muuttaa, tulee hakijan tehdä tästä kirjallinen anomus 
vapaa-aikalautakunnalle ennen muutoksen tekemistä. Vaihtoehtoisesti hakija voi kirjallisesti ilmoittaa, 
että myönnetty summa jätetään käyttämättä. 
 
 


