KULTTUURI-, LIIKUNTA-, NUORISO- JA SOSIAALITYÖTÄ TEKEVIEN
YHDISTYSTEN, SEKÄ MUIDEN JÄRJESTÖJEN AVUSTUSTEN
MYÖNTÄMISPERUSTEET

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Hattulan kunnanvaltuusto vahvistaa vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä kulttuuri-,
liikunta-, nuoriso- ja sosiaalitoimen avustusmäärärahan ko. toiminnan tukemiseen. Määrärahan
jakamisesta päättää asianomainen lautakunta.
Avustuksia myönnetään hattulalaisille rekisteröidyille yhdistyksille. Näiden toiminnan on oltava
kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa sekä Hattulassa pääosin hattulalaisille järjestettyä.
Lisäksi toiminnassa tulee noudattaa hyviä tapoja ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
Avustukset julistetaan haettaviksi lehti-ilmoituksella ja kunnan verkkosivuilla. Avustusten
hakuajankohdat ja kaavakkeet löytyvät internet-sivuilta www.hattula.fi sekä liikuntatoimistosta
(Katariinankulma 2 krs, Kinnalantie 1). Hakemukseen liitetään lomakkeessa mainitut liitteet ja sen
on oltava perillä määräaikaan mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Avustuksia ei myönnetä:
 yksityiselle henkilölle
 piirijärjestöille, seudullisille tai valtakunnallisille järjestöille (ko. järjestöjen tukeminen
tapahtuu vain kunkin hallinnonalan kanssa solmitulla palvelusopimuksella)
 kunnan muiden hallintokuntien tuottamaan toimintaan
 yritystoiminnan aloittamiseen tai tukemiseen
 samaan tarkoitukseen useasta avustusmuodosta

AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET
1. Perusavustus
Perusavustusta voivat hakea hattulalaiset rekisteröidyt yhdistykset, jotka tarjoavat hattulalaisille
pääasiassa kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja sosiaalitoimen toimintaa, joita kunta ei osta
palveluina. Avustusta haetaan yhdistyksen perustoimintaan. Perusavustusta voidaan myöntää
enintään 20 % yhdistyksen tai seuran vuosittaisista menoista. Perusavustus julistetaan haettavaksi
noin kuukauden hakuajalla ja perusavustusta on haettava 31.1. mennessä, ellei hakuilmoituksessa
toisin mainita.
Perusavustus myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja viimeisimmän vahvistetun
toimintasuunnitelman mukaan. Hakemukseen on liitettävä viimeisimmät vahvistetut:
toimintakertomus, tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Perusavustushakuajan päätyttyä hakijalla on mahdollisuus täydentää hakemusta liitteiden osalta
kahden viikon ajan. Mikäli liitteitä ei toimiteta määräaikaan mennessä, katsotaan hakemus
myöhästyneeksi. Avustuksia jaettaessa otetaan huomioon opetusministeriön ohjeen mukaan
yhdistysten taloudellinen tila eli avustuksen tarve, toiminnan määrä, laatu, laajuus ja
yhteiskunnallinen merkitys sekä avustushakemuskaavakkeessa kysyttävät aktiivisuuspisteet.
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2. Toimitila-avustus
Hattulan kunta myöntää yleishyödyllisille hattulalaisille yhdistyksille toimitila-avustusta omien tai
vuokrattujen tilojen ylläpitokuluihin. Tilojen on oltava yleishyödyllisessä käytössä. Toimitilaavustusta ei myönnetä yksittäisten vuokratapahtumien, eikä kunnan tarjoamien tilojen
vuokrakuluihin, vaan yhdistysten pysyvien toimintatilojen käyttökustannuksiin. Avustusta ei
myönnetä kokous- hallinto- tai varastotilojen kuluihin.
Toimitila-avustus on enintään 20 % tilan käyttökulujen ja tilasta saatavien vuokratulojen
erotuksesta. Käyttökuluihin lasketaan suoraan toimitilasta aiheutuvat menot kuten vuokra-, vesi-,
sähkö- ja siivous- ja jätehuoltokulut. Haku tapahtuu samaan aikaan perusavustuksen kanssa.
Toimitila-avustukseen on oma hakukaavake.
3. Muut avustusmuodot
-

Hattulan kunta myöntää laskennallista toimitila-avustusta. Yleishyödyllisiltä hattulalaisilta
yhteisöiltä peritään 50%:lla alennettu tilavuokra. Taksat tarkistetaan vuosittain.

-

Hattulan kunta myöntää hattulalaisten yhdistysten käyttöön laitteistoja ja välineistöä, josta ei
peritä erillistä vuokraa. Välineistöstä laaditaan erillinen rekisteri.

-

Hattulan kunta avustaa hattulalaisia yleishyödyllisiä yhdistyksiä kopiopalvelulla.
Avustuksen määrä on 600 kopiota / järjestö. Kopiot tulee ottaa keskitetysti Hattulan kunnan
palvelupisteellä kirjaston yhteydessä.

-

Hattulan kunta voi solmia seudullisten ja hattulalaisten toimijoiden kanssa tapauskohtaisesti
yhteistyösopimuksia esimerkiksi toiminnan järjestämisestä, jääkaukaloiden tai viheralueiden
hoidosta.

4. Avustukset merkittävämpiin tapahtumiin
Hattulan kunnanhallitus päättää erikseen tapauskohtaisesti suurempien tapahtumien avustamisesta
vapaamuotoisella hakemuksella. Tällaisia tapahtumia voivat olla SM-kisat ja muut valtakunnalliset
tapahtumat, joidenka näkyvyys ja osanottajamäärä on merkittävä.

AVUSTUSTEN MAKSATUS JA MUUTOKSENHAKU
Avustuksien myöntämisestä ilmoitetaan avustuksen saajalle kirjeitse. Päätökseen tyytymätön voi
tehdä lautakunnalle kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Avustusten maksatus tapahtuu sen jälkeen, kun
avustuspäätös on tullut lainvoimaiseksi. Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt avustusta
myönnettyyn tarkoitukseen tai toiminut epäeettisesti, avustus on maksettava takaisin kunnalle.
Hattulan kunnalla on tarvittaessa epäselvissä tapauksissa oikeus tarkastaa yhdistyksen talous ja
toiminta.
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