YLEISTÄ
Joensuun kaupunki voi avustaa sekä rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä sekä vapaita nuorten
toimintaryhmiä.
Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia. Sen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista.
Viime kädessä yhdistyksen hallitus on vastuussa yhdistyksen velvoitteista.
Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen eli se ei ole oikeushenkilö, jolla olisi oma itsenäinen selkeästi
erotettava omaisuus, tase, tai joka voisi toimia asianomaisena. Sen hallitus ei ole yhteisesti vastuussa jäsentensä
kesken päätöksistä, joiden tekoon läsnä olevat jäsenet ovat ottaneet kantaa, vaan vastuu on kulloistenkin yksittäisten
toimijoiden kulloisestakin toimenpiteestä.
Nuorten vapaalla toimintaryhmällä on aina vähintään yksi täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen henkilö mukana
toiminnassa.

PERUISTIEDOT
Yhdistyksen virallinen nimi on yhdistyksen säännöissä mainittu yhdistyksen virallinen nimi.
Rekisterinumeron yhdistys saa, kun aatteellinen yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin. Rekisterinumero on
kuusinumeroinen. Rekisteröimättömän yhdistyksen puheenjohtajan tai nuorten vapaan toimintaryhmän on annettava
henkilötunnuksensa, koska mahdollista avustusta ei voida maksaa ilman jompaakumpaa näistä tunnisteista.
Rekisteröintipäivämäärä on se päivämäärä, jolloin yhdistys on rekisteröity viralliseksi yhdistykseksi.
Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Tätä tunnusta ei ole välttämättä
jokaisella yhdistyksellä. Aatteelliselle yhdistykselle annetaan kuitenkin Y-tunnus, jos yhdistys rekisteröidään PRH:n
kaupparekisteriin tai Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja
työnantajarekisteriin.
Yhdistyksen postiosoite on se, johon kirjeposti lähetetään. Tämä voi olla yhdistyksen toimipaikan tai esim.
puheenjohtajan osoite.
Yhdistyksen sähköpostiosoite tarvitaan siksi, että sen kautta lähetetään järjestöpostia sekä mm. avustuspäätökset.
Yhdistyksen kotisivut ohjaavat mm. Harrastuskalenterista yhdistyksen omille sivuille.
Pankkiyhteys tule antaa IBAN-muodossa. Näin saamme avustukset oikeille tileille.
Nimenkirjoittajalla on oikeus allekirjoittaa joko yksin tai yhdessä toisen nimenkirjoituksellisen henkilön kanssa
yhdistyksen virallisia asiakirjoja. Näitä ovat mm. avustushakemukset. Yhdistys vahvistaa nimenkirjoitusoikeuden
sääntöjensä mukaan.
Yhteyshenkilö avustusasioissa on henkilö, johon otetaan tarvittaessa yhteyttä avustuksiin liittyen.

JÄSEN- JA TOIMIJATIEDOT
Yhdistyksen jäsenmäärä käy selville yhdistyksen jäsenrekisteristä.
Alle 30-vuotiaoden jäsenten määrä määrittää sen, onko yhdistys nuorisojärjestö. Jäsenistöstä vähintään 2/3 tulee olla
iältään 0-29 –vuotiaita, että järjestö katsotaan nuorisojärjestöksi.
Toiminnassa mukana olevien määrä käsittää kaikki yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt. Toiminnassa
mukana olevan ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

RYHMÄTOIMINTA
Säännöllisesti kokoontuva ryhmä on sellainen, joka on kokoontunut vähintään neljä kertaa vuoden aikana ja sen yksi
kokoontumiskerta on kestoltaan vähintään yhden tunnin mittainen.
Säännölliseen ryhmätoimintaan osallistuvien nuorten määrään lasketaan jokainen toimintaan osallistunut nuori. Jos
sama henkilö osallistuu kahden tai useamman ryhmän toimintaan, otetaan tämä huomioon vain kerran.
Säännöllisen ryhmätoiminnan osallistumiskertojen määrä yhteensä on kaikkien ryhmien osallistujamäärät
yhteenlaskettuna.
Säännöllisen ryhmätoiminnan ohjauskertojen lukumäärään lasketaan jokainen ryhmien ohjaukseen osallistuneen
ohjaajan ohjauskerta.
Esim:
Kerho 1:n osallistujat: Liisa, Kalle, Matti, Pekka, Erkki, Lauri, Samuli, Sirpa – Ohjaajat: Keijo ja Annikki
Kerho 2:n osallistujat: Paavo, Kimmo, Liisa, Sanna, Kirsi, Heli, Sirpa – Ohjaaja: Pirkko
Toimintaan osallistuvien nuorten määrä edellisessä esimerkissä 13 nuorta.
Osallistumiskertojen lukumäärä 15
Ohjauskertojen lukumäärä 3

OMAT LEIRIT JA PÄIVÄLEIRIT
Leiri on kestoltaan vähintään yhden vuorokauden mittainen ja sisältää yöpymisen. Päiväleiri on vähintään kahtena
perättäisenä päivänä tapahtuvaa leiritoimintaa ilman yöpymistä. Yhdestä leiristä tulee siis vähintään kaksi
laskennallista leiripäivää.
Oman leirin tai päiväleirin järjestää yhdistys itse. Toiminta voi olla suunnattu myös muille kuin yhdistyksen jäsenille.
Yhdistys voi siis hakea avustusta kaikkiin leirin ja päiväleirin hyväksyttäviin kustannuksiin. Yhdistys voi saada myös
tuloja esim. osallistumismaksuista.

OMAT RETKET
Retki on kestoltaan alle vuorokauden eikä sisällä yöpymistä.
Oman retken järjestää yhdistys itse. Toiminta voi olla suunnattu myös muille kuin yhdistyksen jäsenille. Yhdistys voi
siis hakea avustusta kaikkiin leirin ja päiväleirin hyväksyttäviin kustannuksiin. Yhdistys voi saada myös tuloja esim.
osallistumismaksuista.
Retki voi olla osallistuminen mm. toisen yhdistyksen järjestämään tapahtumaan.

