
 

Nuorisoavustusten hakuohjeet ja kriteerit 2023 

Nuorisoavustukset on tarkoitettu järvenpääläisille, nuorten toimintaa 
suunnitelmallisesti edistäville ja toteuttaville yhdistyksille ja järjestöille. 

Nuorisoavustuksia myönnettäessä arvioidaan, miten suunniteltu toiminta tukee 

nuorten turvallista kasvua, edistää osallisuutta sekä täydentää nuorille tarjottavaa, 
laadukasta harrastustoimintaa Järvenpäässä. Kaupunkistrategian mukaisesti 

toiminnan lähtökohtana tulee olla nuorten hyvinvoiva ja aktiivinen arki. 

Nuorisoavustusten kriteerit on uudistettu osana kaupungin avustuskokonaisuutta. 

Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti hyvinvointilautakunta päättää 

nuorisoavustusten jakamisesta toiminta-avustusten osalta. Nuorisopalvelujen 

päällikkö päättää kohdeavustusten jakamisesta sen mukaisesti, mitä vuosittaisesta 

avustussummasta on jäänyt jäljelle toiminta-avustusten jakamisen jälkeen. 

Avustusmäärärahan kokonaissumma 20 000 euroa. 

Toiminta-avustusta voi hakea vain rekisteröitynyt yhdistys tai muu juridisesti 

järjestäytynyt yhteisö. Toiminta-avustusta haetaan ja myönnetään 

kaksivuotiskaudelle 2023–2024. Toiminta-avustusta on mahdollista hakea joka vuosi, 

jos uusi toimija pyrkii toiminta-avustuksen saajaksi. Toiminnan tulee olla 

vakiintunutta ja näkymä toiminnasta tulee olla useamman vuoden päähän. 

Toiminta-avustusta saavan tahon on raportoitava toiminnastaan nuorisopalvelujen 

päällikölle, jotta seuraavan vuoden toiminta-avustus voidaan myöntää avustuksen 

saajalle. 

Toiminta-avustuksille on määritelty seuraavat hakukriteerit: 

Toiminta-avustusta voidaan myöntää järvenpääläiselle yhdistykselle tai järjestölle, 

jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Toiminta-avustusta myönnetään 

kokonaisharkinnan perustella, joka tehdään yhdistysten määräaikaan jättämien 
avustushakemusten, toimintasuunnitelmien, talousarvioiden sekä edellisen vuoden 

toteutuneiden suoritteiden ja toiminnan perusteella. Avustusta voidaan myöntää, 

kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan. 

Toiminta-avustuksia arvioitaessa painottuvat: 

• Toiminnan tarkoitus, vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus 

• Toiminnan kansalliset ja/tai kansanväliset toiminnat ja yhteydet 



 
• Toiminta on merkityksellistä ja se täydentää järvenpääläistä nuorisotoimintaa 

• Toiminta edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta 

• Toiminta on innovatiivista ja monipuolista 

• Hakija toimii yhteistyössä muiden järvenpääläisten järjestöjen ja yhdistysten, sekä 

kaupungin kanssa 

• Toiminta tavoittaa nuoria sekä säännöllisten viikkotoimintojen, että tapahtumien, 

koulutuksien leiritoiminnan sekä retkien avulla (määrät ja osallistujamäärät) 

• Hakijan taloudellinen tilanne 

Kohdeavustusta voidaan myöntää järvenpääläisiin nuoriin kohdistuvaan toimintaan 

rekisteröityneille yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille, yksityishenkilöille 

ja työryhmille. Kohdeavustusta myönnetään selkeästi yksittäiseen projektiin / 

tapahtumaan, joka kohdistuu nuoriin tai on nuorten toteuttama. Kohdeavustusta ei 

myönnetä toimitilojen vuokranmaksuun, perustoimintojen toteuttamiseen tai 

esimerkiksi säännöllisen viikkotoiminnan toteuttamiseen. Kohdeavustushakemuksia 

arvioitaessa hyödynnetään toiminta-avustuksien kriteereitä toiminnan laadun, 

merkityksellisyyden, yhteistyön ja nuorten osallisuuden osalta. 

 

 


