SASTAMALAN KAUPUNGIN JÄRJESTÖAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN
Khall 27.1.2020 § 17
Sastamalan kaupunki tukee järjestöjen toimintaa harkinnanvaraisilla avustuksilla. Avustettavalla toiminnalla tulee olla yhteys kaupungin strategiaan. Järjestöillä on mahdollisuus hakea
vuosittain joko vuosiavustusta toiminnan yleiseen tukemiseen tai kertaluonteista kohdeavustusta tiettyyn tarkasti määriteltyyn kulttuuri-, liikunta- tai nuorisotoimintaan tai -tapahtumaan. Vuosiavustukset julistetaan haettavaksi vuosittain keväällä kaupungin nettisivulla. Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden. Avustusta haetaan sähköisessä palvelussa (myös liitteet).
Vuosiavustuksen myöntämisen yhteiset kriteerit:
- hakija on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Sastamala, tai muualla rekisteröidyn yhdistyksen sastamalalainen alaosasto/paikallisosasto
- avustushakemus on jätetty ilmoitettuna hakuaikana
- puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä
- avustusta haetaan toiminnan tukemiseen – ei edelleen jaettavaksi
- avustusta ei myönnetä kaupalliseen toimintaan / kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
- hakijalta edellytetään omarahoitusta toimintaan
- avustus tulee käyttää myöntämisvuoden aikana
- avustusta on mahdollista saada vain yhdeltä toimialalta / lautakunnalta
- avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan järjestön hallinnon ja tilien tarkastamiseen
- toiminnan kulut tulee voida todentaa järjestön kirjanpidosta
- avustus voidaan periä takaisin, ellei sitä ole käytetty avustushakemuksessa myönnettyyn toimintaan

- hakemuksen liitteinä tulee olla:
o järjestön säännöt, jos niitä ei ole aiemmin toimitettu tai ne ovat muuttuneet
o edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastuskertomus
o edellisen vuoden toiminnankuvaus ja selvitys avustuksen käytöstä
o kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Kohdeavustuksen myöntämisen yhteiset kriteerit:
- hakija on sastamalalainen rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön ryhmä, joka järjestää kohdeavustuksen kohteena olevan toiminnan / tapahtuman Sastamalassa tai sastamalalaisille avustuksen myöntämisvuonna
- on kertaluonteinen avustus selkeästi määriteltyyn kulttuuri-, liikunta tai nuorisotoimintaan, toimintaedellytyksiin tai tapahtumaan
- avustus maksetaan hyväksyttyjä kuitteja (pankkitositteita) vastaan jälkikäteen
- avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kaupungin tilintarkastajille varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen
- kohdeavustus on haettava ennen tapahtuman, toiminnan tai hankinnan toteuttamista
- puutteellisesti täytettyä hakemusta ei käsitellä.
Päätökset vuosiavustuksista tehdään lautakunnissa. Avustuksia myöntäviä lautakuntia ovat sivistyslautakunta, yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta sekä tekninen lautakunta. Lautakunnilla on käytössä myöntämiensä avustusten valmistelun tueksi arviointikriteerit, joilla voidaan vuosittain asettaa painopisteitä ja rajata tarkemmin avustettavia sisältöjä.
Kaupungin avustusta ei ole mahdollista saada toimintaan, jonka katsotaan oleva kaupungin
toimesta järjestettyä toimintaa tai johon kaupunki osallistuu.
Järjestöjen toiminta- ja kohdeavustusten lisäksi kaupungin toimialat voivat myöntää järjestöille muita avustuksia mm. rahastoista tai perintövaroista näiden omien ehtojen mukaisesti.
Järjestöavustusten koordinoinnista vastaa johtoryhmän nimeämä eri toimialojen edustajista
koostuva avustustiimi.

Järjestöavustusten käyttö raportoidaan kerran vuodessa kaupungin tilinpäätöksessä.
Lautakunnat käsittelevät avustuksia seuraavasti:
Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta
- veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen vuosiavustukset
- eläkeläisjärjestöjen vuosiavustukset
- sosiaalista vapaaehtoistyötä tekevien järjestöjen vuosiavustukset
Sivistyslautakunta
- liikuntajärjestöjen vuosiavustukset
- nuorisojärjestöjen vuosiavustukset
- taide-, kulttuuri- ja kotiseutujärjestöjen sekä opintojärjestöjen vuosiavustukset
- kohdeavustuksista päättää lautakunnan päätöksen 22.5.2018 § 53 mukaisesti elämänlaatupalvelujen toimintayksiköiden päälliköt
Tekninen lautakunta
- kyläyhdistysten vuosiavustukset

