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NUVA -RAHAN AVUSTUSOHJEET JA 
JAKOPERUSTEET  
 
Ohje koskee nuorisovaltuustolta vuosittain haettavaa Nuva-rahaa, jonka jakamisesta Ylöjärven kaupungin 
hallintosäännön 102 § 17. kohdan mukaan päättää vapaa-aikalautakunta nuorisovaltuuston esityksen 
pohjalta. 
 

Yleistä 
 
Nuva-rahaa myönnetään 7–21-vuotiaille nuorille suunnattuun toimintaan ja sen tukemiseen. Hakija voi 
olla yksityishenkilö, nuorten ryhmä, oppilaskunta tai kolmannen sektorin toimija. Aikuiset ja 
aikuisjärjestöt voivat hakea avustusta, jos se suunnataan suoraan kohderyhmälle suunnattuun 
toimintaan. Nuva-rahan tarkoituksena on tukea ja edistää Ylöjärvellä järjestettävää lasten ja nuorten 
toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia. Tapahtumat eivät saa perustua voiton tavoitteluun ja niiden pitää 
sisällöllisesti olla nuorisopalveluiden toimintaperiaatteiden mukaisia. 
 

Avustusten jakoon liittyviä periaatteita 
 
Nuva-raha on tarkoitettu  

1. nuorille suunnattuun toimintaan  
2. materiaalikustannuksiin  
3. nuorten viihtyvyyden tukemiseen  

 
Nuorisovaltuusto tekee pohjaesityksen jaosta toiminnan laajuuden ja nuorisotoiminnan osuuden 
pohjalta. Lisäksi nuorisovaltuusto painottaa merkitystä ylöjärveläisessä harrastus- ja nuorisotoiminnassa. 
Myönnetyn avustuksen tulee kohdentua 7–21-vuotiaille nuorille suunnattuun toimintaan.  
 

Avustusta ei myönnetä  
- yksityishenkilön omaan käyttöön  
- voittoa tavoittelevaan toimintaan 
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Avustusten hakeminen 
 
Nuva –raha on haettavissa vuosittain helmikuun viimeiseen perjantaihin mennessä. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusta haettaessa käytetään siihen tarkoitettua lomaketta. 
Hakulomake on täytettävissä sähköisesti kaupungin verkkosivuilla. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan 
tiedot, käyttökohde perusteluineen sekä haettava summa. Tarkempia ohjeita saa nuorisopalvelujen 
toimistosta. Avustuksista tiedotetaan vähintään 14 päivää ennen hakuajan umpeutumista 
paikallislehdessä ja kaupungin verkkosivuilla. 
 

Avustusten maksatus 
 
Myönnetyt avustukset maksetaan saajilleen kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden ja vapaa-
aikalautakunnan lainvoimaisten päätösten mukaisesti. Myönnetty raha tulee käyttää myöntövuoden 
aikana. Maksu tapahtuu kulutositteita vastaan.  
 

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


