Avustusohje 2022
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Yleiset ohjeet kaikille avustusmuodoille
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 Kontiolahden kunta 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,
vaan hakijan on varattava toimintaan myös omarahoitusta. Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnan mahdolliset tuotot. Avustusta voidaan myöntää enintään haetun summan verran.

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. Yhdistysten tulee seurata toimintavuoden
aikana myös toimintojensa osallistujamääriä.
Toiminta-avustukset maksetaan, kun toimielimen 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 ja muut päihteet
• hankkeet, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai
muu liiketaloudellinen toiminta
• ulkomaanmatkat
• talkootyön laskennalliset kustannukset
Samaan kohteeseen/tarkoitukseen myönnetään avustusta vain yhdestä avustuskohteesta.
Kontiolahden kunnassa on haettavana avustuksia seuraaviin avustuskohteisiin:

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

p. 013 7341
f. 013 734 5328

kirjaamo@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Y-tunnus: 0169048-8
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Kyläyhdistysten yleisavustus
Kohdeavustus yhdistystoimintaan
Perinne-, tutkimus- ja opintorahaston apurahat (ei jaeta vuonna 2022)
Kohdeavustus kulttuuritoimintaan
Tapahtuma-avustus
Kohdeavustus nuorisotoimintaan
Liikunta-avustukset

Viestintäohjeet
Myönnettyjen avustusten osalta Kontiolahden kunta edellyttää viestinnässä käytettäväksi Kontiolahden kunnan tunnusta ja mainintaa avustuksen myöntäjästä. Yhdistysten on lisäksi mainittava toimintakertomuksessaan Kontiolahden kunta avustuksen
myöntäjänä.

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

p. 013 7341
f. 013 734 5328

kirjaamo@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Y-tunnus: 0169048-8
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Avustukset

Kyläyhdistysten yleisavustus
Kyläyhdistyksille/toimikunnille jaetaan vuosittaista avustusta ilman erillistä hakua 250
€/vuosi.

Kohdeavustus yhdistystoimintaan
Avustuksen tarkoituksena on tukea yhdistystoimintaa ja toimintaympäristöjen (ei koske liikuntapaikkoja > liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta haetaan eri momentilta) ylläpitoa.
Avustusta voidaan myöntää myös materiaalihankintoihin.
Kuka voi hakea?
Avustusta voivat hakea kontiolahtelaiset rekisteröidyt yhdistykset ja järjestöt.
Hakuaika
1.-31.3.2022
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.
Mikäli 15.11. raportoinnissa avustuksia palautuu jaettavaksi, voidaan järjestää erillishaku
marras-joulukuun vaihteessa. Päätös erillishaun järjestämisestä ja avustuksen jaosta tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Perinne-, tutkimus- ja opintorahaston apurahat (ei jaeta vuonna 2022)
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.

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

p. 013 7341
f. 013 734 5328

kirjaamo@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Y-tunnus: 0169048-8
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Kohdeavustus kulttuuritoimintaan
Kontiolahden kunta jakaa kohdeavustusta ohjattuun kulttuuritoimintaan (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
1.-31.3.2022
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.
Jakoperusteet:
Ohjatun harrastustoiminnan avustusta kohdennetaan ensisijaisesti matalan kynnyksen toimintaan.
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.
Mikäli 15.11. raportoinnissa avustuksia palautuu jaettavaksi, voidaan järjestää erillishaku
marras-joulukuun vaihteessa. Päätös erillishaun järjestämisestä ja avustuksen jaosta tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Kontiolahden kunta
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

p. 013 7341
f. 013 734 5328

kirjaamo@kontiolahti.fi
www.kontiolahti.fi

Y-tunnus: 0169048-8
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Tapahtuma-avustus
Tapahtuma-avustuksen tarkoituksena on tukea Kontiolahden kunnan alueella järjestettäviä,
vapaa-ajan yleisötapahtumia.
Kuka voi hakea?
Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhdistykset, jotka järjestävät yleisötapahtuman Kontiolahden alueella.
Hakuaika
10.-31.1.2022
Mitä hakemuksesta tulee ilmetä?
Hakemuksessa tulee selvittää tapahtuman tarkoitus, kävijätavoite, avustuksen tarve ja kustannusarvio sekä muilta tahoilta tulevat tai haetut avustukset. Myös aiempina vuosina saadut avustukset tulee mainita hakemuksessa.
Jakoperusteet:
Pääsymaksullisessa toiminnassa avustus voi olla korkeintaan 70 % toteutuneista kokonaiskuluista, joista on vähennetty mahdolliset tulot.
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.
- Marras-joulukuun aikana järjestettävien tapahtumien raportoinnin päivämäärä on
17.12.
Mikäli 15.11. raportoinnissa avustuksia palautuu jaettavaksi, voidaan järjestää erillishaku
marras-joulukuun vaihteessa. Päätös erillishaun järjestämisestä ja avustuksen jaosta tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Kontiolahden kunta
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Kohdeavustus 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
1.-31.3.2022
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.
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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.-31.3.2022
Jakoperusteet:
- Toiminnan laajuus ja laatu erillisen pisteytystaulukon mukaisesti.
- Kaiken avustettavan toiminnan on oltava liikuntatoimintaa.
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.

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.-15.11.2022
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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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.-31.3.2022
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.

Liikuntapaikkojen ylläpitoavustus
Kuka voi hakea?
Kontiolahtelaiset urheiluseurat ja kyläyhdistykset omistamiensa, lähiliikuntaa mahdollistavien ja kunnan palvelutuotantoa täydentävien, liikuntapaikkojen osalta.
Hakuaika
1.-31.3.2022
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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PALKINNOT

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.

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.

Vuoden liikuttaja -palkinto
Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta voi valita vuoden lopussa vuoden kontiolahtelaisen liikuttajan, joka on omalla toiminnallaan tai esimerkillään edistänyt kuntalaisten liikkumista tai tuonut toiminnallaan kunnalle positiivista näkyvyyttä.

Vanhustyön palkinto
Vanhustyön palkinnon myöntää kunnanhallitus eläkeläisneuvoston esityksestä. Palkinnon saamisen perusteena on aktiivinen ja esimerkillinen toiminta ikäihmisten asioiden edistämisessä, toiminnan erinomainen taso tai toiminnalla kunnan imagolle
tuotettu positiivinen julkisuus. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle
henkilölle, ryhmälle, yhdistykselle tai muulle toimijalle, joka on joko kontiolahtelainen tai toimii Kontiolahdella.
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