Hyvinvointilautakunnan avustussääntö, a) liikunta- ja nuorisotoimen avustukset

HYVINVOINTILAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ
Hyvinvointilautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi
paikallisten nuoriso- ja liikuntayhdistysten tukemiseen sekä loviisalaisten kulttuuritoimintaa
harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityishenkilöiden toiminnan tukemiseen ja
avustamiseen. Kaupungin hallintosäännön perusteella hyvinvointilautakunta päättää liikunta- ja
nuorisotoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten sekä kulttuuriavustusten myöntämisestä.
Avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksatuksessa ja avustusten
käytön valvonnassa noudatetaan annettuja ohjeita, ellei toisin päätetä.
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Avustusten haku julkaistaan kaupungin verkkosivuilla www.loviisa.fi ja kaupungin virallisissa
ilmoituslehdissä.
Avustuksen hakemiseen on käytettävä hyvinvointilautakunnan avustushakemuslomaketta.
Hakulomakkeita saa kaupungin asiakaspalvelu Lovinfosta (os. Mariankatu 12 A) tai kaupungin
verkkosivuilta. Hakemukset päivätään ja toimitetaan kuntaan vasta hakuajan alettua.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakemukseen on liitettävä jäljennökset tarvittavista liitteistä. Uusien hakijoiden tulee myös liittää
kopio yhdistyksen säännöistä ja ote yhdistysrekisteristä. Aikaisemmin avustusta saaneet
ilmoittavat mahdollisista muutoksista sääntöjen ja yhdistysrekisterin osalta.
Lautakunta julistaa avustukset haettavaksi kuukauden hakuajalla. Avustukset ovat haettavana
lautakunnalta 31.3. klo 15.00 mennessä. Mikäli viimeinen palautuspäivä sattuu lauantaiksi tai
pyhäpäiväksi, tulee avustus palauttaa viimeistään seuraavana arkipäivänä.
-
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A) LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINNAN AVUSTUKSET
HAKUKELPOISUUS
Hyvinvointilautakunta voi myöntää avustuksia loviisalaisille liikunta- (myös erityisliikunta) ja
nuorisotoimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja seuroille. Avustuksen myöntäminen
edellyttää, että yhdistys on rekisteröity Loviisaan edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Hyvinvointilautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustuksen yhdistykselle, jonka kotipaikka
on muu kuin Loviisa, mutta jonka toiminta kohdistuu Loviisaan.
Kaupungin tilintarkastaja saa halutessaan tarkastaa hakijan hallinnon ja tilit.
Yksittäisiin merkittävän kokoisiin tapahtumiin (esim. SM-kilpailut jossakin urheilulajissa) voi tehdä
erillisen hakemuksen suoraan kaupunginhallitukselle.
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AVUSTUSMUODOT
Yleisavustus
Avustus on tarkoitettu liikunta-, ja nuorisotoiminnan järjestämisestä aiheutuneisiin kuluihin.
Avustus myönnetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen perusteella
toimintasuunnitelmakauden toimintaa varten.
Koulutusavustus
Avustusta voidaan myöntää loviisalaisissa liikunta- ja nuorisojärjestöissä toimivien henkilöiden
ohjaaja-, tuomari- tai toimihenkilökoulutuksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen.
Koulutus on sen laatuista, että sillä parannetaan ohjaajien taitoja ja tietoja heidän toimiessaan
seurassa. Avustusta myönnetään osallistumis-, majoitus- ja matkakuluihin kunakin vuonna
erikseen määritellyn prosentin mukaan. Avustusvuosi on 1.3.–28.(29.)2.
Toimitila-avustus
Nuorisoyhdistykset voivat hakea toimitila-avustusta omistamansa seura- tms. talon
käyttökustannuksiin viimeisimmän tilinpäätöksen perusteella. Mikäli Loviisan kaupunki ei voi
osoittaa lajille sopivia tiloja, liikuntaseurat voivat hakea tukea vuokrakuluihin Loviisan alueelta
löytyvään sopivaan tilaan.
JAKOPERIAATTEET
Hyvinvointilautakunnan jakama vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta,
anomusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa.
Yleisavustus
Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon
• hakijan toiminnan tarkoitus, toiminnan määrä, laatu ja laajuus
• jäsenistön määrä ja jäsenrakenne
• alueellinen merkitys sekä yhdistyksen tarjoamat nuoriso- ja liikuntapalvelut (myös
erityisliikunta) kuntalaisille.
Anomukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
• toimintasuunnitelma
• talousarvio
• toimintakertomus
• tilinpäätös
• toiminnantarkastajan lausunto/kertomus
• pöytäkirjaote (hallitukselle/johtokunnalle myönnetty tili- ja vastuuvapaus)
• seuran säännöt (uusi hakija tai muuttuneet säännöt).
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Koulutusavustus
Loviisan ulkopuolella tapahtuva koulutus:
1) Korvattavia kustannuksia ovat kurssi-, majoitus- ja matkakustannukset.
2) Matkakustannukset korvataan yleisten kulkuneuvotaksojen mukaan tai oman auton
käytöstä enintään 0,27 €/km.
3) Hakemukseen on liitettävä tositteet tai niiden kopiot maksetuista koulutuskustannuksista
sekä koulutuksesta mahdollisesti saatu todistus.
4) Ulkomailla tapahtuneen koulutuksen kustannuksia korvataan vain erityisen painavista
syistä.
Loviisassa tapahtuva koulutus:
1) Korvattavia kustannuksia ovat kurssikustannukset (esim. kouluttajien majoitus ja
matkakustannukset, materiaalit).
2) Hakemuksessa liitteet kuten yllä.
3) Koulutustilaisuuden on kestettävä vähintään kolme tuntia.
Toimitila-avustus
Avustusmäärä on lautakunnan päättämän prosentin mukainen osuus edellisen vuoden
hyväksytyistä toimitilakustannuksista yhdistyksen viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan.
Hakemukseen on liitettävä erillinen selvitys seuratalon käyttökustannuksista (kiinteistövakuutus,
sähkö, lämpö, tiemaksut, lumenajo, jätehuolto, vesimaksut), ei yksittäisiä laskuja. Vuokratuista
tiloista on liitettävä kopio vuokrasopimuksesta.
AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään toimintaan
yhteisölle edelleen jaettavaksi
yhdistykselle, joka ei järjestä toimintaa Loviisassa/loviisalaisille
tavaramerkin käytöstä aiheutuneista kustannuksista
yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
alkoholikustannuksiin
yhdistyksille tai hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tavoittelu,
varainhankinta tai muu liiketaloudellinen toiminta
samaan käyttötarkoitukseen kahdesta tai useammasta määrärahasta kaupungin sisällä
toimintaan, jossa Loviisan kaupunki on joko maksun saaja tai toiminnan järjestäjä, tai hakija
on jo saanut avustusta samaan tarkoitukseen Loviisan kaupungilta.

Mikäli kaupungilla on maksamattomia saatavia ko. yhdistykseltä, pidätetään ne suoraan
myönnetystä avustussummasta.
PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.
AVUSTUSTEN MAKSATUS
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Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoimaisuuden vain yhdistyksen tilille.
AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Avustussääntöä ei muuteta kesken avustusvuotta. Mikäli lautakunta havaitsee tarvetta muuttaa
avustussääntöä, lautakunta tarkistaa avustussäännön ennen haettavaksi julistamista.

