
 

 

Mänttä-Vilppulan kaupungin 
 
OHJE YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTA-, KOHDE- JA TOIMITILA-
AVUSTUSTEN HAKEMISEKSI JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISKRITEERIT 2018 
 
Vuoden 2018 toiminta- ja kohdeavustukset julistetaan haettaviksi  
Avustuksia tulee hakea tämän ohjeen mukaisesti 16.4.2018 klo 15.00 mennessä. 
 
- Kulttuuritoiminnan avustukset jakaa kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.  
Lisätietoja antaa Antti Korkka, 040 834 6676, antti.korkka@taidekaupunki.fi  
 
- Liikuntatoiminnan avustukset jakaa tekninen lautakunta. 
 Lisätietoja antaa Jari Ahvenjärvi, 050 3287326, jari.ahvenjarvi@taidekaupunki.fi   

 
- Nuorisotoiminnan avustukset jakaa kulttuuri- ja hyvinvointilautakunta.  
Lisätietoja antaa Ari Lillukkamäki 050 553 7219, lilli@taidekaupunki.fi  
 
- Muun yleishyödyllisen toiminnan ja mm. toimitila-avustukset jakaa kaupunginhallitus. 
Lisätietoja antaa Atte Viinikka, 044 728 8391, atte.viinikka@taidekaupunki.fi  
 

YLEISPERIAATTEET 

- avustuksia myönnetään ensisijaisesti Mänttä-Vilppulalaisille ja perustellusti myös muille 
Mänttä-Vilppulassa toimintaa järjestäville rekisteröidyille yhdistyksille ja yhteisöille, 

- rekisteröintivelvoite ei koske nuorisotoiminnan kohdeavustuksia, joita voivat hakea myös 
vapaamuotoiset ryhmät nuorten itsensä järjestämään yleisesti hyväksyttyyn toimintaan, 

- kohdeavustuksia haettaessa on esitettävä arvio kohteen menoista ja tuloista mukaan 
lukien muualta haetut / saadut avustukset, 

- toimitila-avustusta voidaan hakea toimitilan ylläpitokustannuksiin ja / tai kiinteistöveron 
maksamiseen, 

- avustushakemusten liitteeksi edellytetään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä 
viimeisin hakijan sääntöjen mukaisesti hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös 
tarkastuskertomuksineen. Edellisen vuoden tilinpäätös on toimitettava, kun se on 
yhdistyksessä sääntöjen mukaan käsitelty ja hyväksytty. 

- lisäksi on toimitettava yhdistyksen säännöt, ellei niitä ole aikaisemmin toimitettu tai niihin 
on tullut muutoksia, 

- avustuksen saajan tulee sitoutua toimittamaan kaupungin tarkastettavaksi kaikki se 
kirjallinen aineisto, joka on tarpeen avustuksen käytön selvittämiseksi, 

- avustusta ei saa myöntää, jos hakija on jättänyt toimittamatta aikaisempien avustusten 
edellyttämiä asiakirjoja tai tietoja kaupungille, 

- hakuajan jälkeen tulevia kiinteistöveron maksamiseen haettavia avustuksia ei erikseen 
myönnetä 
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MYÖNTÄMISKRITEERIT 

- yhdistyksen jäsenmäärä, toimintaan osallistuvien jäsenten määrä ja toiminnan 
kohderyhmän koko (yleisötilaisuuksissa yleisömäärä), toiminnan laatu ja laajuus Mänttä-
Vilppulassa, 

- eduksi katsotaan, jos toiminta edistää kaupungin tavoitteita ja / tai tukee ja täydentää 
kaupungin toimintaa, 

- tapahtuman kesto (mm. useampipäiväisyys otetaan huomioon) 

- yhdistyksen muu varallisuus ja varainhankinta voidaan ottaa myöntämispäätöksessä 
huomioon. 

 
AVUSTUKSEN HAKEMINEN  
 
Avustusta haetaan seuraavilla lomakkeilla 
- Yleishyödyllisen toiminta: Lomake kunnan avustus seuralle/yhdistykselle 
- Liikuntapalvelut: seuraverkko.fi -palvelu 
- Kulttuuri- ja nuorisotoimi: Yhteinen lomake 
 
Paperisia hakulomakkeita on noudettavissa kaupungintalon neuvonnasta Seppälän puistotie 
15, 35800 Mänttä. Lomakkeet voidaan tulostaa myös kaupungin kotisivuilta, 
www.manttavilppula.fi. 
 
HUOM!  
Pankki ja pankkitilin numerona toivomme IBAN -muotoista tilinumeroa sekä pankin BIC -
koodia.  
 
Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa edellä kohdassa yleisperiaatteet mainitut 
asiakirjat: 
- toimintasuunnitelma 2018 
- talousarvio 2018 
- viimeisin hyväksytty toimintakertomus 
- viimeisin hyväksytty tilinpäätös tarkastuskertomuksineen 
- säännöt, jollei niitä ole toimitettu vuosina 2016 tai 2017 tai niihin on tullut muutoksia. 
 
Kaupunki voi tarvittaessa vaatia myös muita asiakirjoja tai selvityksiä. 
 
Hakemukset toimitetaan osoitteella: 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki 
Seppälän puistotie 15, PL 69 
35801 Mänttä 
 
tai 
  
jätetään Mänttä-Vilppulan kaupungintalon neuvontaan aukioloaikojen puitteissa. 
 
 



 

 

Huom! 
 
Liikuntapalveluiden myöntämät urheiluseurojen yleisavustukset Olympiakomitean 
alaisessa lajiliitossa toimiville seuroille: kuitenkin seuraverkko.fi -palvelun kautta.  
Lisätietoja antaa liikuntasihteeri Jari Ahvenjärvi jari.ahvenjarvi@taidekaupunki.fi puh, 050 
328 7326 
 
 
PÄÄTÖKSENTEKO  
 
Kaupunginhallituksen ja lautakuntien tehtyä päätökset avustuksista, hakijalle lähetetään 
tieto päätöksestä. Avustushakemukset pyritään käsittelemään toukokuun 2018 aikana. 
 
Hakija voi lomakkeen lisätietoja kohdassa antaa myös sähköpostiosoitteen ja merkitä sen 
yhteyteen suostumuksen, että päätös avustuksesta lähetetään sähköpostiosoitteeseen 
(korvaa paperisen päätösotteen). 
 
MYÖNNETYN AVUSTUKSEN MAKSATUS  
 
Mikäli avustussumma on enintään 3 000 €, avustus maksetaan yhdessä erässä aikaisintaan 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun kaikki edellisen toimikauden asiakirjat on toimitettu. 
 
Mikäli avustussumma on yli 3 000 €, voidaan avustus maksaa kahdessa erässä, joista 
ensimmäinen erä aikaisintaan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. 
 
Avustusten maksatus keskeytetään, mikäli yhdistys ei ole toimittanut kaikkia vaadittavia 
asiakirjoja edeltävältä toimikaudelta 31.5.2018 mennessä. Mikäli avustuksen saaja ei voi 
toimittaa edellisen toimikauden asiakirjoja 31.5.2018 mennessä, poikkeavasta asiakirjojen 
toimitusajankohdasta tulee sopia avustuksen myöntäjän kanssa. Myönnetyn avustuksen 
loppuosa voidaan maksaa, kun kaikki asiakirjat on toimitettu ja ne on tarkistettu. 
 
Mikäli edellisen toimikauden asiakirjoja ei ensimmäisen muistuttamisen jälkeen 
määräaikaan mennessä toimiteta eikä myöntäjän kanssa ole sovittu poikkeavasta 
toimitusajasta, peritään jo maksettu avustuksen osuus takaisin. 
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