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Avustusten hakeminen ja myöntäminen
Kunta osoittaa vuosittain talousarviossa määrärahat avustuksiin taloudellisen tilanteensa
mukaisesti. Hakuaika vaihtelee avustuslajeittain (ks. tarkemmin liitteestä). Avustushausta
tiedotetaan sähköpostitse niitä yhdistystoimijoita, joiden yhteystiedot kunnalla on, kunnan
nettisivuilla Ajankohtaista-palstalla, sähköisillä infotauluilla, ilmoituksella paikallislehdessä,
kunnan facebook-tilillä sekä kunnan virallisten ilmoitusten ilmoitustaululla.
Avustuksia haetaan lomakkeella, joka löytyy kunnan nettisivuilta "lomakkeet"-pikalinkistä
osoitteessa www.utajarvi.fi. Hakuajan päätyttyä yleisavustuksista tehdään päätös kahden
kuukauden kuluessa, avustussummat ilmoitetaan hakijoille päätösten tultua lainvoimaisiksi.
Avustuspäätöksiin voi hakea kuntalain mukaisesti oikaisua.
Kunnan myöntämän avustuksen saanut yhdistys sitoutuu siihen, että se avustuspäätöksen
mukaisesti antaa selvityksen avustuksen käytöstä annetun määräajan kuluessa. Mikäli
pyydettyä selvitystä ei anneta määräaikaan mennessä, avustus peritään takaisin.
Kohdeavustuksen ollessa kyseessä kunta voi avustaa tapahtumaa tai toimintaa, jonka
suunnitteluvaiheessa on toimittu yhteistyössä kunnan kanssa.
Kunta avustaa hakijoita kun ne ovat rekisteröityneet lhimiset.fi-palveluun ja avustettava
toiminta on hyvien tapojen mukaista.
Kunta ei avusta hankkeita, jotka tukevat merkittävästi liiketoimintaa ja joiden pääasiallinen
tarkoitus on voiton tavoittelu.
Kunnan myöntämät avustukset jaetaan:
Sääntöjen mukaiseen toimintaan jaettavat Yleisavustukset
Ennalta arvaamattomiin avustustarpeisiin jaettavat Kohdeavustukset
Alueellisesti tai kunnan imagon kannalta merkittäviin tapahtumiin jaettavat Tapahtuma
avustukset
Avustuslajit kriteereineen on esitelty tarkemmin liitteessä (liite nro 1). Avustuskriteerit käydään
läpi yhdessä yhdistysten kanssa valtuustokausittain ja tarvittaessa niihin tehdään muutoksia.
Avustushakemukset ja-tilitykset toimitetaan valtuustokausittain Utajärven kunnan
Asiointipisteeseen os. Vanhatie 46. Avustuksia koskevissa asioissa tiedusteluihin ja
yhteydenottoihin vastaa kulttuurituottaja, p. 040-6430920 tai antti.viitala@utajarvi.fi.

Tilojen käyttö
Kunnan kaikkien tilojen tulee olla optimaalisesti käytössä, tämä on sekä kunnan että yhdistysten
ja kuntalaisten etu. Tilojen käyttöperiaatteet kirjataan yhteistyösopimukseen. Kunnan tarjoamat
tilat perittävine maksuineen on listattu liitteeseen nro 2. Maksuttomuuden peruste on tilassa
järjestetyn toiminnan avoimuus sekä se, että se tukee kunnan nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja
hyvinvointipalveluiden toimintaa.
Liitteeseen 2 kirjattu tilat osoitteineen, mahdollisesti perittävät maksut, soveltuvat
käyttötarkoitukset sekä vuodenaika, jolloin ne ovat käytettävissä. Yhdistysten tilavaraukset
hoidetaan joko hakulomakkeilla erillisinä hakuaikoina tai yksittäisvarausten ollessa kyseessä
puhelimitse. Listaan on kirjattu yhteystiedot. Tilojen varauslomakkeet löytyvät Utajärven

Liite 1 KRITEERISTÖ

Yleisavustukset
•
•
•
•
•
•

•

Haku 31.12.2021. mennessä.
Tarkoitettu seuraavan vuoden toimintaan.
Haetaan yhdistyksen säännölliseen, toistuvaan, sääntöjen mukaiseen, ennalta suunniteltuun ja
toimintasuunnitelmaan kirjattuun toimintaan.
Voidaan hakea myös uuden toiminnan aloittamiseen, huomioidaan myös sitoutuminen ko.
toiminnan jatkuvuuteen.
Avustussummaa määriteltäessä painoarvoa laitetaan yhdistyksen aktiivisuudelle, toiminnan
taloudellisuudelle sekä kunnan strategiaan vastaamiselle (osoitetaan elinvoima korteilla}.
Yleisavustuksia jaettaessa yhdistykset jaetaan ryhmiin: kylä seurat, nuorisojärjestöt,
liikuntajärjestöt, kulttuurijärjestöt, sotejärjestöt, muut yhdistykset. Avustusta hakevien toimintaa
verrataan toisiinsa niiden oman ryhmän sisällä.
Edellisen vuoden avustus tilitetään toimittamalla kuntaan edellisen vuoden tilinpäätös,
toiminnantarkastajan lausunto, toimintakertomus sekä liitteenä nro 3 oleva
yhteenvetolomake 30.4.2022. mennessä. Yleisavustus maksetaan vasta kun kuntaan on toimitettu
edellisen yleisavustuksen tilitys, uuden hakijan ollessa kyseessä yleisavustus voidaan maksaa
vuoden vaihteen jälkeen. Huomioitava on, että mikäli annettu toimintakertomus poikkeaa
olennaisesti sitä vastaavasta toimintasuunnitelmasta (siten, ettei toimintaa ole ollut suunnitellussa
laajuudessa), voidaan viranhaltijapäätöksellä yleisavustuksen määrää alentaa siitä, mitä
kunnanhallitus on päättänyt.

Kohdeavustukset
•
•
•
•

•
•

Myönnetään yksittäisiin yhdistysten tai yksityisten henkilöiden järjestämiin tapahtumiin ja
tilaisuuksiin.
Haetaan jatkuvassa haussa tammikuusta joulukuun loppuun saakka.
Yhdistykset voivat hakea kohdeavustusta jälkikäteen, edellytyksenä kuitenkin, että avustettavasta
tapahtumasta / tilaisuudesta on jo suunnitteluvaiheessa otettu yhteyttä kuntaan.
Kohdeavustusta voidaan myöntää yhdistykselle vain ennalta arvaamattomaan tarpeeseen ts.
toimintaan, jota ei ole kirjattu toimintasuunnitelmaan eikä huomioitu budjetissa. Avustuksesta
tehdään erillinen päätös.
Yksityiset henkilöt hakevat kohdeavustusta aina etukäteen.
Kuluja korvataan kuitteja vastaan.

Tapahtuma-avustukset
•
•

Haetaan hyvissä ajoin -vähintään kolme kuukautta - ennen tapahtumaa.
Myönnetään tapahtumaan, joka on alueellisesti merkittävä ja/tai on imagollisesti Utajärvelle
merkittävä ja/tai tapahtuma tarvitsee panostusta kehittämistyöhön.

Liite 2 KUNNAN TILAT

Utajärven kunta tarjoaa utajärvisille yhdistyksille tiloja käyttöön.

Kunnan tilat

TILA
Kokoustila Forum,
(10 hlöä)
Vanhatie 46

MAKSU

KÄYTTÖTARKOITUS
Kokoukset,
käytettävissä koko
vuoden
Kokoukset,

Kokoustila Roomari,
(20 hlöä)
Vanhatie 29

käytettävissä koko
vuoden
Kerhot, myyjäiset,

Kyöstin korvike,
Hyvinvointitalo,
(40 hlöä)
Kirkkotie 32
Liikuntasali,
Hyvinvointitalo
(80 hlöä istuen)
Kirkkotie 32
Yhteisöllinen työtila
SYKE, Hyvinvointitalo,
(25 hlöä)
Kirkkotie 32
Auditorio, koulu,
(124 henkilöä)
Laitilantie 8

käytettävissä koko
vuoden
Konsertit,
teatteriesitykset,
seminaarit,

Liikuntasali, Nuorisoliikuntatalo,

käytettävissä koko
vuoden
Kerhot, konsertit,
teatteriesitykset, juhlat,

Koulutie 4

käytettävissä koko
vuoden
Kerhot,
käytettävissä koko
vuoden
Koulutukset, kokoukset,

5,50 { / h, utajärvinen
seura saa alennusta 33
%. Maksua ei peritä
silloin, kun tilassa
järjestetty toiminta
tukee kunnan vapaaaikapalveluiden
tavoitteita

käytettävissä koko
vuoden

YHTEYSHENKILÖ
Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701
Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701
Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701
Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701
Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701
Mervi Repola,
p. 050-4440950

Kaino Rajala
040 628 2224

Pienimuotoiset
esitykset, näyttelyt,

Sofian Kammari,
kirjasto,
(n. 20 hlöä)
Anttilantie 13

käytettävissä koko
vuoden
Näyttelyt,
pienimuotoiset
esitykset,

Torimakasiini, yläkerta,
(70 hlöä)
Vanhatie 48

käytettävissä kesäisin
Puutyökerhot,

Puutyöluokka, koulu,
(16 hlöä)
Laitilantie 8

käytettävissä koko
vuoden
Myyjäiset,
toritapahtumat,
yhteislaulutilaisuudet,

Tori,
Vanhatie 48

käytettävissä koko
vuoden
Pienimuotoiset
esitykset, kerhot,

Liikuntasali, Keisarintien
päiväkoti,
(60 hlöä istuen)
Kirkkotie 36
Jäähalli,
Koulutie 6

Kuntosali, Nuorisoliikuntatalo,
Koulutie 4
Kerhotila, Nuorisoliikuntatalo,
Koulutie 4
lnno-tupa,
Hyvinvointitalo,
(25 hlöä)
Kirkkotie 32

95,00 € / h jääkausi
muu aika sovittavissa

2,50 € / h

Aikuisjärjestöt ja ryhmät
4,00 € / h paitsi silloin,
kun tilassa järjestetty
toiminta tukee kunnan
vapaa-aikapalveluiden
tavoitteita

käytettävissä koko
vuoden
Luistelukerhot ja ottelut, kesällä
tapahtumat,
käytettävissä koko
vuoden
Kuntoilu,
käytettävissä koko
vuoden
Kerhot, kokoukset,
käytettävissä koko
vuoden
Kerhot, kokoukset,
koulutustilaisuudet,
käytettävissä koko
vuoden

Kirjaston henkilökunta,
p. 050-4440029 / Antti
Viitala
040 643 0920
Antti Viitala
040 643 0920

Mervi Repola,
p. 050-4440950
Antti Viitala
040 643 0920

Sanna Valkonen,
p. 050-5213748

Kalle Vimpari
045 1844 335

Kaino Rajala
040 628 2224
Eija Körkkö
p. 040 6486103

Kunnan asiointipiste
p. 08 5875 5701

Utajärven kunta

HAKEMUS
Kunnan avustus yhdistykselle / seuralle/ ryhmälle/ yksityishenkilölle
Vuosi

Kyseessä on:_ Eläkeläisjärjestö, _Kulttuurijärjestö,_ Kyläseura,_ Liikuntajärjestö,_Nuorisojärjestö,_ Sotejärjestö,
_Jokin muu järjestö, _Yhteisö,_ Yksityinen henkilö
Perustiedot:
Hakija

Hakijan nimi
Osoite

Pankki ja tilinumero

Kotipaikka
Perustiedot:
Toimihenkilöt

Puheenjohtaja

1 Rekisteröintivuosi

Osoite ja sähköpostiosoite

Puhelin
Puhelin

Rahastonhoitaja

Puhelin

Osoite ja sähköpostiosoite
Avustuslaji

Jäsenmäärä

Sihteeri

Osoite ja sähköpostiosoite

1.

Y-tunnus/Hetu

Mitä avustuslajia yhdistys hakee?

Rasti ruutuun:

a) yleisavustus
b) kohdeavustus
c) tapahtuma-avustus

Jokainen avustuslaji haetaan erillisellä lomakkeella. Jos esimerkiksi haet sekä yleisavustusta että
kohdeavustusta, täytä uusi lomake molemmille hakemuksille. Liitteet toimitetaan vain kerran. Jos kunta
ei myönnä avustusta haettuna avustuslajina, kunta käsittelee hakemuksen jonakin muuna
avustuslajina.

2.

Haetaan,€

Haettava
avustussumma
Yleisavustus

Kohdeavustus: Eritellään kohteittain

Tapahtuma-avustus
3.

Avustuksen
käyttötarkoitus

Mihin tarkoitukseen yhdistys hakee avustusta?

Rasti ruutuun:

a) neuvonta ja keskusteluapu
b) ryhmät, kerhot ja leirit
c) tapahtumat ja koulutukset
d) kohtaamispaikan ylläpito
e) hallintokulut
f) muu, mikä (esim. laitekulut):

Muualta haettu
avustus,€

Kok.kustan
nusarvio, €

Myönnetään
€

Lisätietoja käyttötarkoituksesta, johon avustusta haetaan:

4.

Toiminnan
kohderyhmä

Mille kohderyhmälle tarkoitettuun toimintaan avustusta haetaan?

5.

Osallisuus

Miten toimintaan osallistuvat voivat itse vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja arviointiin (esim.
palautteiden kysyminen)?

6.

Yhteistyö

Toteutuuko toiminta yhteistyössä muiden yhdistysten, yritysten tai kunnan kanssa? Kenen ja millä
tavalla? Huom! Yhteen tapahtumaan voi hakea avustusta vain yksi yhdistys, muut yhdistykset toimivat
kumppaneina.

7.

Tiedotus

Avustuksen saamisen edellytys on, että tiedot on viety ihimiset.fi -sivustolle. Rekisteröityminen tapahtuu
osoitteessa https:llwww. ihimiset. filrekisteroityminenl
Tiedot on viety ihimiset.fi -sivustolle:
päivämäärä
kyllä
Mitä muita tiedotuskanavia käytetään:

8.

Mihin kunnan
strategisiin
tavoitteisiin
yhdistys
vastaa.

ESIM. VAIHTUVAT VUOSITTAIN JOHTORYHMAN PAATOKSEN MUKAAN. Rasti ruutuun:
a) esimerkki 1: ikäihmisten ystävätoiminta
b) esimerkki 2: lasten ja nuorten liikunnan edistäminen
c) esimerkki 3: tapahtumien järjestäminen
d) esimerkki 4: ylläpitotehtävät (kunnossapito, siisteys)?
Lisätietoa kunnan strategisten tavoitteiden mukaisesta toiminnasta, johon avustusta haetaan:

Liitteet

D

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta toimitetaan keväällä

D

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

D Yhdistyksen säännöt (vain uuden hakijan ollessa kysymyksessä: jatkossa tulee ilmoittaa vain
muutoksista)
D
Allekirjoitus

Samaan käyttötarkoitukseen haettu / saatu avustus (hakemus ja arvioitu päätöspäivämäärä /
päätös)
Paikka ja pvm
Allekirjoitus

Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä

Lisätietoja hakemukseen liittyen antaa kunnan järjestöyhdyshenkilö Antti Viitala, antti.viitala(at)utajarvi.fi, p. 040 643 0920.
Avustusperiaatteet on listattu Utajärven kunnan ja yhdistysten kumppanuusasiakirjaan.

