AVUSTUSINFO
28.9.2021
17.00 – 17.10 Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki, Tiina Sivonen/Katariina Luoto
17.10 – 17.20 Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset, Mari Aholainen/Antti
Rajala
17.20 – 17.30 Nuorisotoiminnan avustukset, Katariina Soanjärvi
17.30 – 17.40 Liikunta, Eeva Simula
17.40 – 17.50 Työllisyyspalvelut, Päivi Pöntinen
17.50 – 18.00 Sosiaali- ja terveyspalvelut, Päivi Kalilainen

18.00 – 18.10 JyväsRiihi, Leena Karjalainen
18.10 – 18.20 Keski-Suomen Liikunta, Laura Härkönen
18.20 – 19.00 Keskustelua

KULTTUURI- JA KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET
■ Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri- ja
kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja
elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan
■ Avustuksista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta
■ Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina
➢ toiminta-avustusten hakuaika vuosittain tammikuussa
➢ kohdeavustusten hakuaika vuosittain tammikuussa. Jos avustusmäärärahaa
jää kevään päätösten jälkeen jakamatta, toinen haku päättyy elokuussa.

23/03/2021

Jyväskylän kaupunki
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KULTTUURITOIMINNAN AVUSTUKSET
■ Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuurin, kulttuuripalvelujen
ja taiteen tekemiselle, tarjoamiselle ja harrastamiselle
■ Avustuksia myönnetään avoimeen kulttuuri- ja taidetoimintaan
▪ kulttuurialan yhdistyksille
▪ kulttuurialan yhteisöille ja työryhmille
▪ taiteilijoille yksityishenkilöinä työtilojen vuokrakustannuksiin
■ Kaupunkistrategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden
osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta,
huomioida kulttuurista moninaisuutta sekä edistää kulttuurin ja taiteen moniilmeisyyttä
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KANSALAISTOIMINNAN AVUSTUKSET
■ Avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka
suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja
kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen
■ Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen
▪ asukas- ja kylätoimintaan
▪ muuhun kansalaistoimintaan
▪ monikulttuuriseen toimintaan
■ Kaupunkistrategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea asukkaiden
osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta. Niiden
avulla voidaan myös tukea harrastamisen mahdollisuuksia ja vähentää
yksinäisyyttä
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YLEISET AVUSTUSPERIAATTEET
■ Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia
■ Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa,
joka suunnataan avoimesti asukkaille
■ Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon
hakijan toiminnan
▪ tarkoitus
▪ vakiintuneisuus
▪ laajuus
▪ laatu
▪ muut rahoitusmahdollisuudet
28/09/2021

Jyväskylän kaupunki
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AVUSTUSTYYPIT
Toiminta-avustus
■ Jyväskylään rekisteröidyille
yhdistyksille

■ Hakemuksen liitteinä yhdistyksen
toimintasuunnitelma ja talousarvio
toimintavuodelle
■ Toimintasuunnitelman mukaisiin
menoihin
■ Uusi yhdistys voi hakea avustusta
toimittuaan rekisteröityneenä
vähintään yhden vuoden
■ Haku tammikuussa

Kohdeavustus
■ Jyväskylään rekisteröidyille
yhdistyksille, Jyväskylässä toimiville
yhteisöille, työ- ja toimintaryhmille
sekä taiteilijoille työtilojen vuokriin
■ Hakemuksen liitteinä avustuksen
käyttösuunnitelma ja talousarvio

■ Kohdennettuun tapahtumaan,
toimintaan, projektiin tai
hankkeeseen
■ Haku tammikuussa (mahdollinen
toinen haku päättyy elokuussa)
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AVUSTUSKRITEERIT
1.

Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä

2.

Hakijan tulee olla oikeushenkilö tai täysi-ikäinen henkilö

3.

Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustukset kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa

4.

Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä, myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä

5.

Hakemus voidaan siirtää käsiteltäväksi toiseen, hakemuksen sisällön kannalta tarkoituksenmukaisempaan avustuskategoriaan

6.

Jos hakija saa kaupungilta muuta subventiota tai avustusta, se voidaan ottaa huomioon avustusta myönnettäessä

7.

Sivistyspalvelujen avustuksissa toiminta-avustus myönnetään yhdistykselle vain yhdestä avustuskategoriasta (joko kansalaistoiminta,
kulttuuri, liikunta tai nuorisotoiminta)

8.

Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

9.

Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä
avustuksen myöntäjään.

10.

Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana

11.

Avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa oikeus tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä
myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

12.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtuma- ja harrastekalenteriin

13.

Jyväskylän kaupunki on mainittava tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä kun kaupunki on mukana toiminnan rahoittajana
7

AVUSTUKSIA EI MYÖNNETÄ
■ Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa, tai toimijoille, joiden tarkoitus on liiketaloudellinen
toiminta
■ Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
■ Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan

■ Toimeentuloon kohdentuvina työskentelyapurahoina
■ Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
■ Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöihin
■ Opinto- ja virkistysmatkoihin, pääsääntöisesti avustusta ei myöskään myönnetä ulkomaille suuntautuvan
matkan kustannuksiin
■ Alkoholi-, elintarvike-, kahvitarjoilu- tai ruokailukustannuksiin
■ Kaupungin tuottamiin omiin palveluihin
■ Uskonnolliseen tai puoluepoliittiseen toimintaa, mutta yhteisön aatteellinen tausta ei ole este
avustuksen myöntämiselle
■ Toimintaan, joka on ristiriidassa kaupungin noudattamien arvojen kanssa. Avustus ei voi kohdentua
epäeettisen tai lainvastaisen toiminnan harjoittamiseen.
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HAETUT JA MYÖNNETYT 2021
Kulttuuritoiminnan avustukset
avustusmääräraha 90 500 €

■ Toiminta-avustukset

avustusmääräraha 46 400 €

■ Toiminta-avustukset

▪ 40 hakemusta / haettu 132 498 €
▪ 36 myönnettyä / myönnetty 50 900 €

■ Kohdeavustukset

▪ 60 hakemusta / haettu 182 394 €
▪ 51 myönnettyä / myönnetty 41 100 €

■ Kohdeavustukset

▪ 83 hakemusta / haettu 253 780 €
▪ 43 myönnettyä / myönnetty 39 600 €

■ Yhteensä 123 hakemusta
28/09/2021

Kansalaistoiminnan avustukset

Jyväskylän kaupunki

▪ 12 hakemusta / haettu 30 280 €
▪ 10 myönnettyä / myönnetty 5 300 €

■ Yhteensä 72 hakemusta
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KUMPPANUUSSOPIMUKSET 2021
Sopimukset hyväksytty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan
kokouksessa 10.2.2021
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Eurooppa Neljä Teatterin kannatus ry
10 000 €
Jyväskylän kansanmusiikkiyhdistys ry
10 000 €
Jyväskylän Taiteilijaseura ry
23 000 €
Jyväskylän Tanssiyhdistys ry
40 000 €
Keski-Suomen Alueooppera ry
21 000 €
Keski-Suomen elokuvakeskus
15 000 €
Keski-Suomen Kirjailijat ry
18 000 €
Keski-Suomen Tanssin Keskus ry
30 000 €
Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis ry
40 000 €
Luovan valokuvauksen keskus ry
12 000 €
Sirkus- ja monitaideyhdistys Company Uusi Maailma ry 10 000 €
Taito Keski-Suomi ry
30 000 €
Tanssiryhmä Off/Balance ry
10 000 €
Teatterikone Osk
12 000 €
Yläkaupungin Yö ry
19 500 €
28/09/2021

Jyväskylän kaupunki

Sopimussummat hyväksytty Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020. Sopimusten sisällöt
hyväksytty kulttuuri- ja liikuntalautakunnan kokouksessa
10.2.2021
■
■
■
■
■
■

Alvar Aalto -säätiö
Jyväskylän Festivaaliyhdistys ry
Keski-Suomen luontomuseo
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Monikulttuurikeskus Gloria ry
Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr

338 800 €
152 300 €
38 800 €
255 600 €
170 000 €
59 000 €

Oppilaspaikkasopimussumma hyväksytty Jyväskylän
kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.11.2020
■

Gradia Jyväskylä

507 000 €
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AVUSTUSTEN
SEURAAVA
HAKUAIKA

Tammikuussa
2022

❖ Toiminta- ja kohdeavustuksia haetaan
sähköisellä lomakkeella
❖ Avustusjärjestelmään tunnistaudutaan
yksityishenkilönä verkkopankkitunnuksilla,
mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jyväskylän kaupungin avustusten pääsivu:

➢ www.jyvaskyla.fi/avustukset

KIITOS ☺
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NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET
■

Luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle nuorisotoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja
elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

■

Halutaan tukea asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja yhdenvertaisuutta (Jyväskylän
kaupungin strategian toteuttaminen).

■

Tuetaan harrastamisen mahdollisuuksia ja vähennetään yksinäisyyttä.

■

Luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle.

■

Myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten
omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.

■

Harkinnanvaraisia.

■

Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu
sekä muut rahoitusmahdollisuudet.

■

Tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.

■

Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina ja niistä päätetään sivistyslautakunnassa.

■

Nuorisovaltuusto käsittelee avustusehdotukset ennen lautakuntaa.

TOIMINTA-AVUSTUS
■ Hakuaika 31.1.2022 klo 15.00.
■ Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt
yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
■ Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän
toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
■ Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja
talousarvio toimintakaudelle.
■ Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä
seuraavana kalenterivuonna.

KOHDEAVUSTUS
■ Hakuaika 31.1. 2022 klo 15:00.

■ Hakea voivat: rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja
toimintaryhmät.
■ Kohdennetut tapahtumat, toiminta, projekti tai hanke.
■ Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne
eivät ole hakemuksessa.

■ Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille.
■ Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen
saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista.
■ Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen
liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin.
■ HUOM! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta.
■ Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen
aikataulusta sovittava erikseen.

LISÄTIETOJA
■ Palveluesimies Satu Paasonen p. 050 311 8534
satu.paasonen(at)jyvaskyla.fi
■ Nuorisopäällikkö Katariina Soanjärvi p.
katariina.soanjarvi(at)jyvaskyla.fi p. 050 350 7939

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN
LIIKUNTA-AVUSTUKSET
Avustusinfo 28.9.2021
Eeva Simula

Liikunta-avustuksia voidaan myöntää
jyväskyläläisille rekisteröityneille yhdistyksille:

■ Toiminta-avustuksina
■ Kohdeavustuksina
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LIIKUNTA-AVUSTAMISEN TARKOITUS
■ Liikunta-avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun
harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle.
■ Jyväskylän kaupungin strategian mukaisesti avustuksilla halutaan tukea
asukkaiden osallistumista, vaikuttamisen mahdollisuuksia ja
yhdenvertaisuutta.
■ Liikunta-avustusten kautta voidaan myös tukea harrastamisen
mahdollisuuksia ja vähentää yksinäisyyttä. Avustukset edistävät lasten ja
nuorten liikuntaa ja luovat mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen.
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AVUSTAMISEN PERIAATTEITA
■ Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa
järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden
tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.
■ Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
■ Liikunta-avustuksista päättää kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Avustusten
myöntämisen esitys valmistellaan hakemusten perusteella liikuntapalveluissa.
■ Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia.
■ Avustusten myöntämisen tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan
huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, vakiintuneisuus, laajuus ja laatu sekä
muut rahoitusmahdollisuudet.
■ Hakemus on jätettävä sähköiseen järjestelmään määräaikaan mennessä,
myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
19

TOIMINTA-AVUSTUKSET
■ Hakuaika: tammikuu
■ Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset
ympärivuotiseen toimintaan.
■ Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun yhdistys on toiminut
rekisteröityneenä yhdistyksenä yhden kokonaisen toimintakauden.
■ Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän
toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
■ Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio
toimintakaudelle.
■ Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen,
kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn
toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai
tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen, joka on lähetetty
avustuspäätöksen liitteenä.
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KOHDEAVUSTUKSET
■ Hakuaika: tammikuu. Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa
tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, kohdeavustusten toinen hakuaika päättyy elokuussa.
■ Liikunnan kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset.
■ Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai
hankkeeseen.
■ Kohdeavustusta ei myönnetä esim. investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden
hankintaan tai elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
■ Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä
ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
■ Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun
avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus
maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen
liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin.
■ Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei
makseta.
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• Avustussumma yht.
142 800 €
• Keväällä
myönnettiin
139 000 €,
syksyllä
4 100 €

Haetut toiminta-avustukset 115 kpl

LUKUJA V. 2021

• Haetut toimintaavustukset 115
kpl
• Haetut kohde
avustukset 44 kpl
• Myönnetyt
toimintaavustukset 112
kpl
• Myönnetyt
kohdeavustukset
30 kpl

• Myönnetyt
toimintaavustussummat
200 € - 5 500 €
• Myönnetyt
kohdeavustussummat
150 € – 900 €
• Haetut summat
250 € – 15 000 €
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LISÄTIETOJA JA LINKKEJÄ
■ www-sivut: Liikunta-avustukset | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)
■ Avustusten sähköinen haku: Timmi sisäänkirjautuminen (jyvaskyla.fi)
■ Liikuntapalvelut: varaussuunnittelija Anu Torm, anu.torm@jyvaskyla.fi,
p. 050 465 2606 ja suunnittelupäällikkö Eeva Simula, eeva.simula@jyvaskyla.fi,
p. 040 820 8899
■ Jyväskylän kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Kulttuuri- ja
liikuntalautakunta 2021 - 2025 | Jyväskylä.fi (jyvaskyla.fi)
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TYÖLLISYYSPALVELUJEN
AVUSTUKSET
Avustusinfo 28.9.2021
Päivi Pöntinen
Työllisyysjohtaja

TOIMINNAN KÄYNNISTYS-/KEHITTÄMISAVUSTUKSET JA
HANKKEIDEN KUNTARAHAOSUUDET
■ Työllisyyspalvelujen avustuksia (200 000 €) myönnetään yhdistyksille ja säätiöille
toiminnan kehittämisavustuksena palvelujen kehittämiseen ja lisäämiseen sekä
työllisyyttä edistävien hankkeiden kustannuksiin.
■ Avustusta voidaan myöntää rekisteröidylle yhdistykselle ja säätiölle, jonka
toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.
■ Työllisyyspalvelujen toiminnan kehittämisavustukset ovat harkinnanvaraisia;
avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että
tarveharkintaa ja päätökset tehdään viranhaltijapäätöksinä.

HAKUAIKA
■ Työllisyyspalvelujen avustusten hakuaika on tammikuussa 2022 (päivämäärät
tarkentuu syksyn kuluessa) – tiedotus kaupungin verkkosivuilla
■ Mikäli toiminnan kehittämisavustusten määrärahaa jää kevään päätösten jälkeen
jakamatta, työllisyyspalvelujen avustusta voi hakea myöhemmin 31.8.2022
saakka
■ Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella. Avustusjärjestelmään
tunnistaudutaan yksityishenkilönä Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta joko
verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla
■ Päätökset tehdään viranhaltijapäätöksenä, päätöksentekijänä elinkeinojohtaja
■ Päätökset helmikuun 2022 aikana

DYNAAMINEN PIENHANKINTAMENETTELY
✓ Työllisyyspalvelujen avustuksiin budjetoitu määräraha jakautuu kahteen
osaan; edellä esiteltyyn toiminnan käynnistys-/kehittämisavustukseen sekä
dynaamisen pienhankintamenettelyyn (arvio n. 400 000 e)
✓ Dynaamisen pienhankintamenettelyn mukaiset palvelut
▪ Soveltuu erityisen hyvin täydentämään työllisyyden kuntakokeilun
peruspalveluvalikoimaa
▪ Ryhmämuotoinen tai yksilöllinen
▪ Sisältö sekä palvelun soveltuvuusehdot määritellään etukäteen,
palveluntuottajaksi voi ilmoittautua kaikki ehdot täyttävät tahot
▪ Kehittyvä ja ketterä tapa hankkia asiakaslähtöistä palvelua
▪ Esimerkkinä Digipelaamisella uralle
▪ Ei erillistä hakuaikaa ja hankinta perustuu työnhakija-asiakkaan
palvelutarpeeseen

HYVÄÄ
SYKSYN
JATKOA!

Jyväskylän kaupunki

JÄRJESTÖILTA
Sosiaali- terveyspalveluiden avustustoiminta
Palvelujohtaja Päivi Kalilainen

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN
AVUSTUKSET
■ https://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sosiaali-ja-terveyspalveluiden-avustukset
■ Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustuksilla luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveyspalveluja edistävälle
toiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen
toimintaan
■

Avustuksen saajilta edellytetään mitattavissa olevia toimenpiteitä, joilla on yhteys sosiaali-, terveys-,
ikääntyneiden palveluihin tai vammaispalveluihin.

■ Jyväskylän kaupungin strategian toteuttamiseksi avustuksilla halutaan tukea asukkaiden osallisuutta,
hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta, ennen kaikkea ikääntyneiden ja vammaisten kohdalla
■

Lisäksi tuetaan erityisesti lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun

30.9.2021

Jyväskylän kaupunki
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TOIMINTA-ALUEET
■ Sosiaali- ja terveyspalveluiden myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia ja
avustuspäätökseen sisältyy aina sekä tarkoituksenmukaisuus- että tarveharkintaa
■ Pääperiaate hakemusten hyväksymiselle on, että avustukset ovat perustoimintaa
vahvasti tukevia edistäviä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset ovat pääsääntöisesti
toiminta-avustuksia eli ns. yleisavustuksia ja niiden myöntämisestä päättää viranhaltija
■ Toiminta-alueet:
▪
▪
▪
▪

30.9.2021

Ikääntyneiden palvelut – palvelujohtaja Maarit Raappana
Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut – palvelujohtaja Päivi Kalilainen
Avoterveydenhuollon palvelut – palvelujohtaja Hanna Vihavainen
Sosiaalipalvelut – palvelujohtaja Päivi Junnilainen
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HAKUOHJEET
■ Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustusten hakuohjeet
■ Hakuaikaa on tammi-maaliskuu. Haluaika alkaa tammikuun 7. päivä ja
päättyy maaliskuun 29. päivä klo 15.00.
■ Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.
■ Timmi avustusjärjestelmään tunnistaudutaan henkilökohtaisilla
verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
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YLEISET PERIAATTEET
■

Hakijan kotikaupunki on Jyväskylä.

■

Hakija on rekisteröity yhdistys?

■

Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

■

Hakijan on toimitettava hakemuksen yhteydessä toimintasuunnitelma, joka sisältää talousarvion. Lisäksi edellytetään
edellisen toimintakauden toimintakertomus, joka sisältää tilintarkastus- tai toiminnantarkastusdokumentin ja
tilinpäätöksen.

■

Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.

■

Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.

■

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava
yhteyttä avustuksen myöntäjään.

■

Avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle avustuskauden päättyessä.

■

Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.

■

Avustuksen myöntäjällä oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit

■

Toiminta-avustusta myönnetään yhteen tarkoitukseen vain yhdeltä toiminta-alueelta.
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AVUSTUKSIIN KÄYTETTY EUROMÄÄRÄ 2021
■ Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla yhteensä: 57 000 e
▪ Vaihtelua 13 000-1000 e/avustus
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PERHEIDEN ENNALTAEHKÄISEVÄT PALVELUT
■ Avustukset v. 2020:
■ MLL- lasten ja nuorten auttava puhelin

■ Käpy -Lapsikuolemaperheet ry

▪ Vertaistukitoimintaan sekä muuhun vertaistuelliseen toimintaan sekä koulutukseen

■ Avustukset v. 2021:
■ Vanhempain Foorumi (VF)

▪ Kodin ja koulun yhteistyöfoorumi mahdollistaa koulun (rehtorin ja opettajien) ja
vanhempien yhteistyön kehittymisen. Vanhempainfoorumi toimii perhekeskusverkostojen
ja lapsiperhepalveluiden tunnetuksi tekijänä.

■ Ensi- ja turvakoti

▪ Eroseminaarien järjestäminen
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IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
■ v. 2021 avustukset:
■ IkiOma Ikä ry
▪ IkiOma Ikä ry järjesti yleishyödyllisen, yhteisöllisen puutarhatoiminnan pilotin
Jyväskylässä kotona asuville yli 65-vuotiaille henkilöille yhteistyössä Äijälän talon Elo
ry:n kanssa. Toiminta kohdentui tukipalveluiden ulkopuolella oleville ikääntyneille
ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä.

■ Jyväskylän seudun hakemus Sotainvalidit ry
▪ Osaston toiminta painottuu kotona asumisen ja terveyden ylläpidon tukemiseen

■ Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry
▪ Ikääntyvien yliopistotoiminnan tukeminen
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SOSIAALIPALVELUT
■ Vuoden 2021 avustukset:
■ Hope ry
▪ Yhdistys auttaa vähävaraisia ja erilaisia kriisejä kohdanneita perheitä sekä
huostaanotettuja lapsia tavaralahjoituksilla (mm. vaatteita, leluja, urheiluvälineitä ja
kodintarvikkeita). Hope tukee myös lasten harrastusmahdollisuuksia.
▪ Avustuksella katetaan osittain varastotilan vuokraa.

■ Vaajakosken Suvanto ry
■ Äijälän Talon Elo ry
▪ Avustuksella katettiin vammaisille henkilöille järjestettyjen leirien kuluja.
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AVOTERVEYDENHUOLTO
■ Vuoden 2021 avustukset yhteensä
■ Kello ry toiminta-avustus
▪ Mielenterveysyhdistys Kello ry tukee ja aktivoi kotikunnan ja lähikuntien
mielenterveyskuntoutujia, oirehtijoita ja muita syrjäytymisvaarassa olevia
voimaantumaan sekä toimii syrjäytymistä ehkäisevästi
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