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Suorien toiminta-avustusten lisäksi seurojen, yhdistysten ja harrastusryhmien toimintaa on Somerolla tuettu
ilmaisin salivuoroin ja toimintatiloin, osallistumalla tilaisuuksiin ja avustamalla materiaalihankinnoissa.
Avustukseen oikeutetut ryhmät

Paikalliset nuorisoyhdistykset, jotka toimivat Someron kaupungin alueella ja joiden jäsenistä
vähintään kaksi kolmasosaa on alle 29 vuotiaita. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä
edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten
rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Nuorten itsensä järjestämä toiminta tarkoittaa nuorten vapaita toimintaryhmiä. Toiminnasta
vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään kaksi kolmasosan olla alle 29vuotiaita.
Avustusmuodot

Toiminta-avustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka myönnetään paikallisen
nuorisoyhdistyksen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.
Toiminta-avustus voidaan myöntää myös lautakunnan ennalta määrittelemään tarkoitukseen.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluonteista avustusta kuten esim. jonkin erityisen ja tiettynä
ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus. Irtaimen
omaisuuden hankintaan avustusta ei myönnetä. Kohdeavustusta voi hakea yhdistys tai ryhmä, joka
ei saa perusavustusta Someron kaupungin avustusmäärärahoista.

Hakemuksen tulee olla kahden täysi-ikäisen jäsenen (rekisteröimätön hakija) tai
yhdistyksen (rekisteröity) nimenkirjoittajien allekirjoittama.
Avustuksissa painotetaan lapsi- ja nuorisotoimintaa, ohjaajakoulutusta.
Avustusta ei myönnetä mm. valtiorahoitteisen opintopiirin kuluihin, instrumenttihankintoihin,
luottotappioihin, varainhankinnan kuluihin, poistoihin, jäsenmaksuihin tai alkoholikuluihin.
Avustusten hakeminen

Sivistyslautakunnan vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyy 1.12.2017 klo 15. Myöhässä
saapunut tai puutteellinen hakemus jätetään käsittelemättä.


Hakemus laaditaan lomakkeelle, joita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta, sivistystoimistosta
tai kaupungin kotisivuilta www.somero.fi/Ajankohtaista. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Someron
sivistystoimisto, PL 41 (Joensuuntie 20), 31401 Somero.



Avustushakemukseen tulee liittää:
o toimintasuunnitelma, talousarvio ja hankkeen eritelty kustannusarvio (esim. tilaisuuden
järjestämisestä aiheutuneet menot ja tulot)
o toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
o yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu sivistystoimistoon
Avustushakemuksessa on eriteltävä varsinaiset toimintakulut tilinpäätöksestä ja
talousarviosta (suoraan harrastustoimintaan kohdistuvat kulut, ei hallinto-, varainhankinta- tms.
menoja). Lisäksi avustushakemuksessa järjestön tulee osoittaa lapsi- ja nuorisotoiminnan laajuus
(jäsenluettelo/nimilista, toimintamuodot, osuus järjestön taloudesta ja toiminnasta oltava
avustuksenantajan tarkistettavissa pyydettäessä).

Avustusten tilitys ja maksatus

Toiminta-avustuksista on tehtävä tiliselvitys viimeistään seuraavan vuoden marraskuun viimeiseen
arkipäivään mennessä. Mikäli hakija ei anna hyväksyttävää tiliselvitystä, peritään myönnetyt varat
takaisin siltä osin, kun hyväksyttävää tiliselvitystä ei ole saatu. Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus
pyytää tilit tarkastettavaksi. Toiminta-avustukset maksetaan valitusajan umpeuduttua.


Kohdeavustus maksetaan kuittien esittämisen jälkeen viimeistään avustusvuoden loppuun
mennessä, 31.12. Avustetun kohteen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa sekä suorittaa tilitys
alkuperäistosittein. Tiliselvitykset toimitetaan Someron kaupungin sivistystoimistolle, PL 41
(Joensuuntie 20), 31401 Somero.

Mikäli avustuksen saaja ei kykene käyttämään myönnettyä avustusta tai sen osaa sille
määrättyyn käyttötarkoitukseen, on siitä välittömästi ilmoitettava lautakunnalle kirjallisesti.

