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Avustusten jakoperusteet vuodelle 2020
1. Yleiset ohjeet kaikille avustusmuodoille
1.1.

Avustusten hakeminen ja myöntäminen
Avustukset julistetaan haettaviksi kunnan virallisissa ilmoituskanavissa. Hakuaika
löytyy kunkin avustusmuodon kohdalta. Kaikki avustukset haetaan sähköisesti Miunpalveluissa (https://miunpalvelut.fi/). Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä.
Avustuksia myöntäessään sivistyslautakunta voi jakaa avustukset toisin kuin jäljempänä on mainittu ja asettaa avustuksille muitakin ehtoja, esimerkiksi kohdentaa
avustusten käyttöä tiettyyn tarkoitukseen.
Avustus ei voi missään avustusmuodossa kattaa toiminnan kaikkia kustannuksia.
Avustusta voidaan myöntää enintään haetun summan verran.

1.2.

Avustusten käyttö ja maksaminen
Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty ja sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Mikäli avustuksen saaja on antanut
kunnan viranomaisille virheellisiä tietoja tai muuten johtanut harhaan avustusta koskevissa kysymyksissä, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai määrätä
maksettavaksi takaisin.
Rekisteröityneen yhdistyksen tulee toimittaa avustuksen saamiseksi toimintakertomus, toimintasuunnitelma ja tilinpäätös. Seurojen ja yhdistysten tulee seurata toimintavuoden aikana osallistujamääriä.
Toiminta-avustukset maksetaan, kun lautakunnan päätös on saanut lainvoiman.
Kohde-avustukset maksetaan hyväksyttäviä tositteita ja toimintaraporttia vastaan.
Raportointiaikataulu on mainittu kunkin avustusmuodon kohdalla.
Avustusta ei voida käyttää seuraaviin kohteisiin:
• alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannukset
• hankkeet, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai
muu liiketaloudellinen toiminta
• kalustohankinnat
• ulkomaanmatkat
• talkootyön laskennalliset kustannukset

1.3.

Viestintäohjeet
Myönnettyjen avustusten osalta sivistyslautakunta edellyttää viestinnässä käytettäväksi Kontiolahden kunnan tunnusta ja mainintaa avustuksen myöntäjästä. Yhdistysten on lisäksi mainittava toimintakertomuksessaan Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta avustuksen myöntäjänä.
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2. Yhdistysten ja järjestöjen toiminta-avustus
Kuka voi hakea?
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt. Avustusta ei
myönnetä päällekkäin keskushallinnon tehtäviltä 100–150 saatujen avustusten kanssa.
Hakuaika
Hakuaika on 1.-31.3.2020.
Jakoperusteet
Puolet käytettävästä määrärahasta jaetaan tasajakona hakijoiden kesken ja puolet jäsenmäärän perusteella.

3. Perinne-, tutkimus- ja opintorahaston apurahat
Kunnanvaltuusto on päättänyt Veikko Kirkisen perinne-, tutkimus- ja opintorahaston säännöistä 22.4.2002 § 30. Rahaston tarkoituksena on tukea kontiolahtelaista perinnettä ja tutkimusta sekä kontiolahtelaisten nuorten opiskelua. Apuraha jaetaan, mikäli rahaston tuotto
sen mahdollistaa.
Hakuaika
Hakuaika on 1.-31.3.2020.

4. Kulttuurin kohdeavustukset
Kontiolahden kunta jakaa kulttuuriavustusta 1) kulttuuritapahtumiin (esim. vierailu, näyttely, konsertti, seminaari) ja 2) ohjattuun harrastustoimintaan (esim. leiri, kerho, harrasteryhmä).
Kuka voi hakea?
Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhdistykset sekä myös rekisteröimättömät yhdistykset,
osuuskunnat ja ryhmät sekä yksityiset henkilöt, jotka harjoittavat kulttuuri- ja taidetoimintaa Kontiolahdella.
Hakuaika
7.-31.1.2020
Mikäli 15.11. raportoinnissa avustuksia palautuu jaettavaksi, voidaan järjestää erillishaku
marras-joulukuun vaihteessa.
Mitä hakemuksesta tulee ilmetä?
Hakemuksessa tulee selvittää mm. avustuksen käyttötarkoitus ja kustannusarvio sekä
muilta tahoilta tulevat tai haetut avustukset. Myös aiempina vuosina saadut avustukset tulee mainita hakemuksessa.
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Jakoperusteet
Kulttuuritapahtumien osalta etusijalla ovat kunnan omaa kulttuurituotantoa täydentävät tapahtumat, jotka tavoittavat laajasti kuntalaisia tai kohdentuvat sellaiseen kohderyhmään tai
alueeseen, jolle ei ole tarjolla tapahtumia. Ohjatun harrastustoiminnan avustusta kohdennetaan ensisijaisesti matalan kynnyksen toimintaan.
Pääsymaksullisessa toiminnassa avustus voi olla korkeintaan 70 % toteutuneista kokonaiskuluista, joista on vähennetty mahdolliset tulot. Avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.
Avustuksen maksaminen ja selvitys avustuksen käytöstä
- Avustuksen saajan on tehtävä sähköinen maksatushakemus viimeistään 15.11. avustuksen myöntämisvuonna ja liitettävä mukaan luotettavat tositekopiot toteutuneista menoista ja tuloista.
- Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti 15.11. mennessä. Raportoinnin puuttuminen on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle seuraavana
vuonna.
- Jos hakemuksen viimeinen jättöpäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, otetaan hakemuksia
vastaan vielä seuraavana arkipäivänä.
Kulttuuripalkinto
Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta voi vuosittain myöntää kulttuuripalkinnon yhdelle
tai useammalle kontiolahtelaiselle tai Kontiolahdessa merkittävästi vaikuttaneelle ammattitaiteilijalle, taiteen harrastajalle, kulttuurijärjestölle tai -ryhmälle. Palkinnon myöntämisen
perusteena on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle tuotettu julkisuus.
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5. Avustus nuorisotoimintaan
Avustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistysten, yhteisöjen tai toimintaryhmien harjoittamaan nuorisotoimintaan esim. kerhotoimintaan, koulutus- ja kurssitoimintaan, leiri- ja retkitoimintaan, nuorisotapahtumiin, -projekteihin ja -tutkimuksiin tai kertaluontoisiin välinetai tarvikehankintoihin.
Kuka voi hakea?
Hakijoina voivat olla kontiolahtelaiset nuorisoyhdistykset, nuorisotoimintaa harjoittavat yhteisöt sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Tuettava nuorisotoiminta tulee kohdistua kontiolahtelaisiin nuoriin.
Hakuaika
7.-31.1.2020
Jakoperusteet
- Kohdeavustuksella ei ole tarkoitus rahoittaa hankkeita kokonaisuudessaan, vaan avustettavalla toiminnalla on oltava omarahoitusta tai muuta rahoitusta.
- Avustuksen tavoitteena on täydentää kunnan omaa nuorisotoimintaa, mikä huomioidaan
avustusten kohdentamisessa myös alueellisesti.
Avustuksen maksaminen ja selvitys avustuksen käytöstä
- Avustuksen saajan on toimitettava sähköinen maksatushakemus vapaa-aikatoimistoon
viimeistään 15.11. avustuksen myöntämisvuonna ja liitettävä luotettavat tositekopiot
menoista ja tuloista maksatushakemuksen yhteyteen.
- Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti 15.11. mennessä. Raportoinnin puuttuminen on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle seuraavana
vuonna.
- Jos hakemuksen viimeinen jättöpäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, otetaan hakemuksia
vastaan vielä seuraavana arkipäivänä.
Nuorisopalkinto
Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta voi vuosittain myöntää nuorisopalkinnon yhdelle tai
useammalle kontiolahtelaiselle nuorelle, ryhmälle tai nuorisoyhdistykselle vuoden aikana
suoritetusta merkittävästä teosta. Palkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen toiminta jollakin nuorisotoiminnan alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle
tuotettu julkisuus.
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6. Liikunta-avustukset
1) Urheiluseuran toiminta-avustus
Kuka voi hakea?
Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys sääntöjensä mukaisen, kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan ja Kontiolahdella järjestettävän liikuntatoiminnan osalta.
Hakuaika
1.-31.3.2020
Jakoperusteet
- Toiminnan laajuus ja laatu erillisen pisteytystaulukon mukaisesti.
- Kaiken avustettavan toiminnan on oltava liikuntatoimintaa.
- Toiminta-avustus voi olla enintään 40 % seuran ko. vuoden talousarviosta.
Hakemuksen mukana tulee toimittaa myös yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin kuntaan toimitettu tai jos ko. asiakirjoihin on tullut muutoksia. Toiminnan kohdentuminen kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin tai aikuisiin on osoitettava avustushakemuksessa.
2) Urheiluseuran koulutusavustus
Kuka voi hakea?
Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys sääntöjensä mukaisen, kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan ja Kontiolahdella järjestettävän liikuntatoiminnan osalta.
Hakuaika
1.-15.11.2020
Koulutusavustuksen jakoperusteet
Koulutusavustusta myönnetään urheiluseurojen hakemusvuoden ohjaajien ja valmentajien
perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä seuran toimihenkilöiden koulutukseen kotimaassa. Hyväksyttäviä kuluja ovat osallistumis- ja matkakulut halvinta matkustustapaa
käyttäen. Koulutusavustuksen tulee kohdentua Kontiolahdella säännöllistä liikuntatoimintaa
järjestävien henkilöiden koulutukseen.
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3) Urheiluseuran vuokra-avustus
Vuokra-avustus kohdennetaan kunnan ulkopuolisten tilojen vuokriin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kriteereinä toiminnan volyymia sekä lajin tarvitsemien vuorojen saatavuutta kunnan omissa tiloissa.
Kuka voi hakea?
Avustusta voi hakea rekisteröity urheiluseura tai muu rekisteröity yhdistys sääntöjensä mukaisen, kontiolahtelaisiin lapsiin, nuoriin ja/tai aikuisiin kohdentuvan liikuntatoiminnan
osalta.
Hakuaika
1.-31.3.2020
Selvitys avustuksen käytöstä/käyttämättä jättämisestä
- Avustuksen saajan on toimitettava sähköinen maksatushakemus vapaa-aikatoimistoon
viimeistään 30.11. avustuksen myöntämisvuonna ja liitettävä luotettavat tositekopiot
menoista ja tuloista maksatushakemuksen yhteyteen.
- Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti 30.11. mennessä. Raportoinnin puuttuminen on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle seuraavana
vuonna.
- Jos hakemuksen viimeinen jättöpäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, otetaan hakemuksia
vastaan vielä seuraavana arkipäivänä.
4) Liikuntapaikkojen ylläpitoavustus
Kuka voi hakea?
Kontiolahtelaiset urheiluseurat ja kyläyhdistykset omistamiensa, lähiliikuntaa mahdollistavien ja kunnan palvelutuotantoa täydentävien, liikuntapaikkojen osalta.
Hakuaika
1.-31.3.2020
Selvitys avustuksen käytöstä/käyttämättä jättämisestä
- Avustuksen saajan on toimitettava sähköinen maksatushakemus vapaa-aikatoimistoon
viimeistään 30.11. avustuksen myöntämisvuonna ja liitettävä luotettavat tositekopiot
menoista ja tuloista maksatushakemuksen yhteyteen.
- Myös avustuksen käyttämättä jättämisestä on annettava raportti 30.11. mennessä.
Raportoinnin puuttuminen on peruste avustuksen myöntämättä jättämiselle seuraavana
vuonna.
- Jos hakemuksen viimeinen jättöpäivä on viikonloppu tai pyhäpäivä, otetaan hakemuksia
vastaan vielä seuraavana arkipäivänä.
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6) Liikunnan ja urheilun palkitsemiset
Kontiolahden kunta muistaa menestyneitä kontiolahtelaisia urheilijoita sekä Kontiolahden
urheiluseuratoiminnassa joko valmentajana tai järjestötehtävissä ansioituneita henkilöitä tai
menestynyttä urheiluseuraa tämän ohjeiston mukaisesti. Muistaminen tapahtuu vuoden lopussa järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa.
Urheilijoiden stipendit
1. Kansainvälisissä arvokisoissa (EM-, MM- ja Olympiakisat) menestyneet urheilijat kunta
palkitsee tapauskohtaisesti.
2. SM-kisat: 1. sija 250 €
Stipendiin oikeuttava tulos on saavutettava Olympiakomitean valtakunnallisen jäsenjärjestön virallisissa SM-kilpailussa yleisessä sarjassa, yli 12-vuotiaiden juniorisarjassa, veteraanisarjassa tai vammaisurheilusarjassa, jossa on ollut yli viisi osallistujaa. Joukkuelajeissa ja viestisuorituksissa stipendi myönnetään joukkueelle. Mikäli urheilijalla on
useampia suomenmestaruuksia, annetaan stipendi vain parhaasta tuloksesta.
Vuoden urheilija/joukkue
Sivistyslautakunta valitsee menestyneimmän urheilijan/joukkueen vuoden urheilijaksi/joukkueeksi loppuvuodesta. Valitulle annetaan vuodeksi haltuunsa kiertopalkinto sekä 200/500
euron rahapalkinto.
Vuoden valmentaja/ohjaaja
Vuoden valmentajaksi tai ohjaajaksi voidaan valita valmennus- tai nuorten ohjaustoiminnassa ansioitunut kontiolahtelainen valmentaja/ohjaaja. Valitulle annetaan 200 euron rahapalkinto.
Vuoden urheilujohtaja/urheiluseura
Vuoden lopussa voidaan valita joko vuoden urheiluseura tai vuoden urheilujohtaja. Valitun
tulee selvästi erottua vuoden aikana muista seuroista tai urheilujohtajista saavutuksillaan
tai toimillaan. Valitulle annetaan 200/500 euron rahapalkinto.
Vuoden liikuttaja
Sivistyslautakunta valitsee vuoden lopussa vuoden kontiolahtelaisen liikuttajan.
Kriteereinä valinnalle ovat:
- Vuoden liikuttaja voi olla joko yhteisö tai yksityishenkilö.
- Valinta tapahtuu ko. vuoden ansioiden perusteella.
- Yhteisö tai henkilö on saanut omalla toiminnallaan tai esimerkillään muut tahot liikkumaan.
Vuoden liikuttaja palkitaan Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n järjestämässä maakunnallisessa
Urheilugaalassa. Valitulle annetaan 200 euron rahapalkinto.
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