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HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN
TARKOITUS
Karstulan kunnanvaltuusto varaa vuotuiseen talousarvioon määrärahan harkinnanvaraisia
avustuksia varten, joilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kansalais-, liikunta-,
nuoriso-, ja kulttuuritoiminnalle. Näiden avustusten myöntäminen on annettu
sivistyslautakunnan tehtäväksi.

AVUSTUSKOHTEET
1. Kansalaistoiminnan avustukset
Näitä avustuksia myönnetään toimiville kylä- tai asukasyhdistyksille ja muille
yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä tekeville yhdistyksille

2. Liikunta-avustukset
Liikunta-avustuksella tuetaan paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa

3. Nuorisoavustukset
Nuorisoavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle
toiminnalle. Nuorisoyhdistykseksi katsotaan toimija, jonka jäsenistä 2/3
on alle 29-vuotiaita ja jonka toiminta kohdistuu lapsiin ja nuoriin.

4. Kulttuuriavustukset
Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan ja kulttuuripalvelujen
tuottamiseen
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AVUSTUSTEN MÄÄRITTELY
1. Toiminta-avustus
on tarkoitettu järjestön toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen ei kuitenkaan ole
tarkoitus kattaa kaikkia järjestön toiminnasta aiheutuvia kuluja.
Avustuksen myöntäminen perustuu ensisijaisesti järjestön toimintaan, jota arvioidaan
hakemuksen mukana toimitettujen liitteiden pohjalta. Toiminnan lisäksi otetaan
huomioon taloudenhoidon suunnitelmallisuus ja tuen tarve sekä Karstula-strategian
ja Hyvinvoiva karstunen -ohjelman tavoitteita edistävä toiminta

2. Kohdeavustus
on tarkoitettu kustannuksiltaan poikkeavien tapahtumien, toimintojen tai hankintojen
avustamiseen. Kohdeavustukset maksetaan vain avustettavasta tapahtumasta,
toiminnasta tai hankinnasta aiheutuneiden kulujen kattamiseksi tositteisiin perustuen.
Maksetaan tapahtuman jälkeen.

3. Apuraha
on taloudellinen tuki, joka myönnetään vapaamuotoisesta hakemuksesta
yksityishenkilölle tai ryhmälle. Hakemuksessa tulee ilmetä toiminnan kustannusarvio.

4. Stipendi
on hyvästä työstä annettu kannustuspalkinto, joka annetaan ehdotusten perusteella.

AVUSTUSTEN JAKAMINEN
Avustuksien jakoesityksen sivistyslautakunnan päätöstä varten valmistelevat viranhaltijat.
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AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN EHDOT:







Ainoastaan rekisteröidyille yhdistyksille, joiden kotikunta on Karstula.
Avustusta ei voi käyttää kiinteistökustannuksiin.
Toimintaa, joka voidaan katsoa kunnan toiminnaksi tai on yksityisyrittäjän
toimintaa, ei avusteta.
Kunnalta ei päällekkäisiä avustuksia esim. eri sektoreilta.
Yhdistystä kohti vain yksi hakemus, jolla haetaan toiminta-avustusta ja/tai
kohdeavustusta.
Virheellisesti käytetty avustus voidaan periä takaisin.

KYLÄKUNTIEN LADUT





Kunta varaa latujen tekemiseen erillisen rahasumman, jota kyläyhdistykset voivat
hakea kohdeavustuksena erillisellä lomakkeella, missä raportoidaan edellisvuoden
latuverkon pituus, ajokilometrit ja kävijämäärät.
Avustus on tarkoitettu tukemaan vapaaehtoistyöllä ylläpidettävää latuverkostoa, esim.
polttoainekulut.
Avustus ei ole tarkoitettu palkkakuluihin.

HAKU


Hakuaika 30.11. mennessä. Myöhässä tulleita ja vajaita hakemuksia ei käsitellä.



Uutta avustusta ei myönnetä, mikäli edellinen avustus ei ole kohdentunut myönnettyyn
tarkoitukseen.
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Hakemuksen liitteet:
1. Hakemus
2. Toimintasuunnitelma yhdistyksen toiminnalle ja suunnitellulle tapahtumalle.
3. Taloussuunnitelma toimintavuodelle ja tapahtumalle, jolle haetaan avustusta.
4. Yhdistyksen raportti kuluvan vuoden toiminnasta ja taloustilanteesta ja tilinpäätös
edelliseltä vuodelta. Asiapapereista on tultava selville mahdollisen aiemmin myönnetyn
avustuksen käyttö ja taloudellisen tuen tarve.
5. Yhdistyksen säännöt, mikäli niissä on tapahtunut muutoksia.

Hakemus toimitetaan osoitteella:
kirjaamo@karstula.fi tai
Karstulan Sivistyslautakunta
Karstulan kunnantalo Himmeli
Virastotie 4, 43500 Karstula

Lisätietoja sivistyspalvelukeskus puh 044 4596656

AVUSTUSTEN MAKSAMINEN



Toiminta-avustukset maksetaan kertaluonteisesti sivistyslautakunnan
avustuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen ja maksamisen edellytyksenä on
hyväksyttävien tositteiden esittäminen.

