Nuorisovaltuuston toimintatukiohje 2021
NUORISOVALTUUSTON MYÖNTÄMÄ TOIMINTATUKI NUORTEN ITSENSÄ
TOTEUTTAMIIN TAPAHTUMIIN, RETKIIN JA MUUHUN UUTEEN
TOIMINTAAN
Hakukriteerit
Kontiolahden nuorisovaltuusto jakaa 1000 euroa vuodessa nuorten itsensä
toteuttamiin tapahtumiin, retkiin tai muuhun uuteen toimintaan. Tukea haetaan
erillisellä lomakkeella.
Tukeen ovat oikeutettuja 13–19-vuotiaat kontiolahtelaiset nuoret tai nuorten
ryhmät. Ryhmien ei tarvitse edustaa rekisteröityä yhdistystä.
Tukea haettaessa pitää aina perustella tarve, ja toiminnalle on myös nimettävä
vähintään yksi yhteyshenkilö. Hakemuksessa nimetään yksi vastuuhenkilö
yhteyshenkilöksi.
Mihin voit hakea Kontiolahden nuorisovaltuuston toimintatukea?
-

-

Kun tarvitset ideaasi tai toiminnan toteuttamiseen esimerkiksi 50 €, niin
ehkäpä nuorisovaltuusto voisi auttaa sinua.
Tukea voi hakea projektin tai pienen idean toteuttamiseen, kuten
o Liikunta- tai harrastevälineiden hankintaan (esimerkiksi jalkapallo)
o Tapahtuman järjestämiseen tai muuhun toimintaan (esimerkiksi disko)
Tuettavan toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Mihin Kontiolahden nuorisovaltuuston toimintatukea ei voi hakea?
-

Normaaliin jo vakiintuneeseen toimintaan (seura/jäsen/kurssi- yms.
maksuihin)
Jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää
ennen toiminnan alkua)
Perhematkan tai luokkaretken kustannuksiin
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Raportointi
-

Toiminnan toteutumisesta ja tuen käytöstä raportoidaan nuorisovaltuustolle
kahden kuukauden sisällä toiminnan päättymisestä.

-

Raportti on vapaamuotoinen, mutta siitä pitää käydä ilmi tuen hakija ja tuen
käyttö. Raporttiin tulee liittää kuitit syntyneistä kuluista sekä kuva
toiminnasta, johon tuki on käytetty.

-

Mikäli tuettava toiminta ei toteudu tai toiminnan järjestäjät eivät raportoi
nuorisovaltuustolle tuen käytöstä ja toiminnan toteutumisesta, voidaan tuki
periä takaisin.
o Huomioitavaa on, että tukea saa käyttää vain toimintoihin, joihin se
on myönnetty. Mahdolliset muutokset pitää ilmoittaa
nuorisovaltuustolle hyväksyttäviksi.
o Jos toimintaan tulee haasteita tai muutoksia, niin ole
nuorisovaltuustoon yhteydessä. Ratkaistaan ongelma yhdessä.

Tuen maksaminen
-

-

Tukea haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta
www.kontiolahti.fi/nuorisovaltuusto
Hakemukset käsitellään nuorisovaltuuston kokouksissa. Nuorisovaltuustolla on
oikeus hyväksyä tai hylätä osa hakemuksen kustannuksista tai hakemus
kokonaisuudessaan.
Nuorisovaltuusto ilmoittaa aina hakijalle perusteluineen onko hakemus
hyväksytty, tarvitseeko hakemus lisäselvitystä vai onko hakemus hylätty.
Tuki maksetaan hakijalle jollakin alla olevista vaihtoehdoista:
o Nuorisovaltuusto ostaa sinulle haluamasi tuotteen/palvelun.
o Ostat tuotteen/palvelun itse ja toimitat kuitin nuorisovaltuustolle,
jolloin saat maksun pankkitilillesi.
o Tuki siirretään suoraan pankkitilillesi.
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