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Paikka Otto Syreenintalo, Tähti

Aika 30.09.2015 klo 18.00 – 19.05

Saapuvilla olleet jäsenet
Kiviluoma Juha-Matti
Siltanen Mikko poissa
Heikkilä Marika
Kaleva Juho
Koivu Anneli
Laurila Minna
Nisula Harri
Saksa Sini poissa
Viljanmaa Veikko
Pollari Tommi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen

Muut saapuvilla olleet Leppäniemi Jukka poissa
Mäntylä Anu poissa
Käkelä Annukka

kunnanhallituksen puheenjohtaja
kunnanhallituksen edustaja
vapaa-aikasihteeri, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 9 - 11

Pöytäkirjan tarkastajat
Pöytäkirja tarkastetaan
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin

Marika Heikkilä ja Veikko Viljanmaa
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Juha-Matti Kiviluoma
puheenjohtaja

Annukka Käkelä
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät

Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 5.10.2015

Marika Heikkilä Veikko Viljanmaa
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä

Teuvan vapaa-aikatoimistossa  2.11.2015

Annukka Käkelä, vapaa-aikasihteeri
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Vapaa-ajanlautakunta 30.09.2015 9 §

Nuoriso- ja kulttuuriyhdistysten ja liikuntaseurojen avustussääntöön lisäys

Dnro D/250/00.01.02/2015

Valmistelija / lisätiedot:  vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk. § 9 Vapaa-ajanlautakunta on hyväksynyt  22.1.2014 Nuoriso- ja kulttruuriyhdis-
tysten ja liikuntaseurojen avustussäännön. Urheiluseurojen avustusten ja-
koperusteisiin on kirjattu lisäys. Liite

Vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Vapaa-ajanlautakunta tutustuu avustussäännön lisäykseen ja
päättää hyväksyä urheiluseurojen jakoperusteet.

Päätös:  Hyväksyttiin  esityksen mukaisesti. Avustussäännön lisäys tulee
voimaan 1.1.2016 alkaen.

________
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2014

NUORISO- JA KULTTUURIYH-
DISTYSTEN JA LIIKUNTASEU-
ROJEN  AVUSTUSSÄÄNTÖ

Teuvan kunta
Vapaa-ajanlautakunta
Porvarintie 26 A
64700 Teuva
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NUORISOTOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN AVUSTUSTEN
AVUSTUSSÄÄNTÖ JA JAKOPERUSTEET

Nuorisotyölain 2 § mukaan nuorisotoiminnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa nuoriso-
järjestöt. Valtion ja kuntien tehtävänä on ensisijaisesti edellytysten luominen nuorisotoimin-
nalle.

Kunnan hallintosäännön 20 § 1 kohdan perusteella vapaa-ajanlautakunta päättää talousarvi-
oon varattujen toimialaansa kuuluvien avustusten jakamisesta.

AVUSTUSMUODOT

1. VUOSIAVUSTUS
Vuosiavustuksella tarkoitetaan avustuksia, jotka vapaa-ajanlautakunta myöntää paikallisten
nuorisoyhdistysten ja –ryhmien toiminnan tukemiseen.

a. Perusavustus, joka myönnetään nuorisoyhdistysten yleisen toiminnan tukemiseen

 b. Erityisavustus, joka myönnetään vapaa-ajanlautakunnan ennalta määrittelemään
tarkoitukseen. Tässä avustusohjeessa erityisavustuksia ovat:

Koulutus- ja kurssitoiminta-avustus
Leiriavustus
Kansainvälisen toiminnan avustus

2. KOHDEAVUSTUS
Kohdeavustuksella tarkoitetaan tiettynä ajankohtana tapahtuvaa kertaluonteista tapahtumaa.

VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN AVUSTUSTEN PIIRIIN KUULUVA NUORISOTOI-
MINTA

Paikallinen nuorisoyhdistys tai nuorten itsensä muodostama toimintaryhmä.

Paikallinen nuorisoyhdistys on valtakunnallisen nuorisojärjestön jäsenyhdistys, jonka
jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita.

Muu paikallinen rekisteröity tai rekisteröimätön nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3
on alle 29 -vuotiaita, näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat
nuorisoryhmät, joilla on oma kirjanpito ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Aluejärjestöjen nuorisotoiminta, edellyttäen että aluejärjestö on rekisteröity ja sen
toimialue on pääasiallisesti yhden kunnan alue

AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ
nuorisoyhdistyksille toimitilojen rakentamiseen ja perusparantamiseen
koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävään nuorisotoimintaan
verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoimintaan

AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
Avustusten tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa otetaan huomioon:

hakijan toiminnan tarkoitus, toiminnan määrä, laatu ja laajuus
hakijan taloudellinen asema
avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus
hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset
hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista
avustuksen suunniteltu käyttötapa
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hakijan muualta saatavissa oleva tuki
hakijan omatoimisuus
avustuksen saamisen tarve

Vapaa-ajanlautakunnan jakama vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrära-
hasta, anomusten määrästä ja lautakunnan harkinnasta tämän avustussäännön puitteissa.

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Vapaa-ajanlautakunta julistaa nuorisoyhdistysten vuosiavustukset  haettavaksi vuosittain ke-
vään aikana, avustus jaetaan perusavustuksena  ja kohdeavustukset vuoden lopulla. Avus-
tusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta, joka on täydellisenä liitteineen jätetty määräai-
kaan mennessä. Kohdeavustukset haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee ilme-
tä tapahtuman/projektin budjetti ja tulot.

Vuosiavustushakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

1.  yhdistyksen nimi, osoite ja pankkitilinnumero
2.  yhdistyksen perustamisajankohta sekä kuuluminen jäsenenä valtakunnalliseen nuori-

sojärjestöön tai muihin yhteisöihin
3.  yhdistyksen toimihenkilöt
4.  toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot
5.  kokonaisjäsenmäärä ja erikseen alle 29 -vuotiaiden määrä
6.  yhdistyksen valtiolta, kunnalta tai seurakunnalta saamat ja haettavat avustukset
7.  yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
8.  tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus edelliseltä vuodelta
9.  talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan
10. yhdistyksen säännöt (uusi yhdistys), vain muutokset (vanha yhdistys)

LIIKUNTA- ja KULTTUURITOIMINTAAN MYÖNNETTÄVIEN
AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Teuvan vapaa-ajanlautakunta myöntää urheiluseuroille ja –ryhmille sekä kulttuuriyhdistyksille
ja
–ryhmille vuosiavustusta kerran vuodessa keväällä perusavustuksena. Kohdeavustusta yksit-
täiseen tapahtumaan tai projektiin myönnetään erillisen hakemuksen perusteella vuodenvaih-
teessa.

Vuosiavustuksen saamiseksi urheiluseuran ja kulttuuriyhdistyksen tai ko. ryhmien tulee esit-
tää: toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta ja
toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan. Yhdistyksen
säännöt (uudet yhdistykset), vain muutokset (vanha yhdistys).

Vuosiavustuksen myöntämisessä kiinnitetään huomiota toiminnan määrään, laatuun ja moni-
puolisuuteen sekä jäsenmäärään. Erityisesti vapaa-ajanlautakunta avustuksia jakaessaan
kiinnittää huomiota yhdistyksissä tapahtuvaan toimintaan.
Vuosiavustus myönnetään perusavustuksena pääseuralle. Avustuksesta seura jakaa sopivaksi
katsomansa summan jaostoille niiden toiminnan ja aktiivisuuden mukaan. Seuraavan vuoden
avustustenjaon yhteydessä seura on velvollinen ilmoittamaan vapaa-ajanlautakunnalle, pal-
jonko jaostojen osuus vuosiavustuksesta oli edellisessä avustusten jaossa.

PÄÄTÖKSESTÄ ILMOITTAMINEN
Avustusta hakeneille yhdistyksille, seuroille ja ryhmille ilmoitetaan vapaa-ajanlautakunnan
päätöksestä kirjallisesti.

AVUSTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Mikäli on tarvetta tämän avustussäännön muuttamiseen, päättää vapaa-ajanlautakunta
tarkistuksesta ennen avustusten haettavaksi julistamista.
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Vapaa-ajanlautakunta 30.09.2015 10 §

Parranpeikko numero 4

Dnro D/255/12.00.00.01/2015

Valmistelija / lisätiedot:  vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk. § 10 Parranpeikko on tunnustuspalkinto, jonka vapaa-ajanlautakunta ojentaa
teuvalaiselle henkilölle tai ryhmälle, joka positiivisella tavalla tuo Teuvaa
esille tai jollakin muulla tavalla saa/on saanut  jotain erityistä Teuvalla ai-
kaan. Parranpeikon suunnittelija ja tekijä on keramiikkataiteilija Annamari
Savomäki. Parranpeikon on tähän mennessä saaneet 1. Lauri Tähkä ja
Elonkerjuu vuonna 2010, 2. Kaisu ja Veikko Viljanmaa vuonna 2010 ja
3. Henry Aho vuonna 2011.

Vapaa-aikasihteeri Ehdotus: Ehdotus kokouksessa.

Päätös: Päätettiin hyväksyä ja ojentaa esittelyn mukaisesti Parranpeikko
Ilpo Hietaharjulle.

_________
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TEUVAN KUNTA Kokouspäivämäärä
Vapaa-ajanlautakunta 30.09.2015 11 §

Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta 30.9.2015

Dnro D/242/12.00.00.01/2015

Valmistelija / lisätiedot:  vapaa-aikasihteeri Annukka Käkelä, p. 050 386 4607
sähköposti; etunimi.sukunimi@teuva.fi

Vapaa-ajanltk. § 11  Vapaa-ajanlautakunnan tietoon saatetaan seuraavaa:

Ars Nova Botnica –taidenäyttelyn voittaja on tänä vuonna teuvalainen taitei-
lija Pekka Latva. Närpiössä asuva taiteilija Erkki Peltokoski sai eniten ääniä
yleisöltä.

Kesän Postilaatikkopyöräilyjen arpavoitto, polkupyörä osui Kirsti Salolle Pe-
rälänkylä.

Kulttuurivastaavien opintomatkalle Forssaan osallistuu 1.- 2.10. vapaa-
aikasihteeri Annukka Käkelä, matkan omavastuuhinta on 100 euroa.

Minna Luoma on palkattuna uimaopettajaksi koululaisille tämän syksyn uin-
tien ajaksi.

Uimahallin/kuntosalin vuosihuolto pidetään 14. – 27.12.2015. Uimahalli ja
kuntosali ovat suljettuna ja henkilökunta on vuosilomalla.

Vapaa-aikasihteeri Ehdotus:  Vapaa-ajanlautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös:  Merkittiin tiedoksi.

_________
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen
perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-

lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 9 - 10

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Teuvan vapaa-ajanlautakunta
PL 25, 64701 TEUVA
Porvarintie 26 A , 64700 TEUVA
faksi (06) 267 1070
sähköposti: kunta@teuva.fi

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
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