TULEVAISUUSLAUTAKUNTA
Kulttuuritoiminnan yleisavustukset

OHJE YLEISAVUSTUSTA HAKEVALLE
Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä raahelaiselle kulttuuritoiminnalle. Yleisavustusta hakevan
yhdistyksen kotikaupungin tulee olla Raahe. Hakijalta edellytetään omarahoitusta ja aktiivista panosta
avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
Avustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonnalle, taiteen
harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kotiseututyölle.
Avustus myönnetään yleisavustuksena Raaheen rekisteröidyn kulttuuriyhdistyksen ympärivuotiseen
toimintaan (hakuaika määritelty). Tarkka hakuaika ilmoitetaan alkuvuodesta lehti-ilmoituksin sekä
osoitteessa www.kulttuuriraahe.fi/avustukset. Hakuaika kestää n. kuukauden ja tulevaisuuslautakunta
päättää avustusten jaosta keväällä.
Avustusta haetaan kulttuuritoimistosta saatavalla lomakkeella erikseen ilmoitettuun määräaikaan
mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.
Avustuksen maksatuksen edellytyksenä ovat seuraavat liitteet
edellisen vuoden toimintakertomus
tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
toimintasuunnitelma
talousarvio
yhdistyksen säännöt, jos hakija on uusi
Hakemuksesta puuttuvia liitteitä voi toimittaa hakuajan jälkeen, kuitenkin hyvissä ajoin ennen
päätösten tekemistä.
Avustuksia haetaan kulttuuritoimistosta saatavalla lomakkeella. Lomake on myös netissä:
www.kulttuuriraahe.fi/avustukset
RAAHEN TULEVAISUUSLAUTAKUNNAN KULTTUURIAVUSTUSTEN YLEISOHJE
Yleisohje koskee niitä tulevaisuuslautakunnalle myönnettyjä kulttuuritoiminnan varoja, joiden
jakamisesta Raahen kaupungin hallintosäännön mukaan päättää tulevaisuuslautakunta
Tässä yleisohjeessa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan vapaata kansalaistoimintaa kulttuurin alueella,
taiteen harjoittamista, harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä
paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/1992.
Koska yhdistysten avustamisessa on tarkoituksena toiminnan tukeminen, etsitään sellaisia
vertailukelpoisia tietoja, jotka mahdollistavat yhdistyksen toiminnan laajuuden mittaamisen myös
numeraalisesti.

Myönnettäessä avustuksia edellä tarkoitettujen toimintojen tukemiseen otetaan avustusten
tarkoituksenmukaisuutta ja määrää harkittaessa huomioon:
Toiminnan laatu
Kunkin yhdistyksen tuloksellisuus arvioidaan sen toiminta-ajatuksen toteutumisessa esitettyjen
tavoitteiden alueilla.
Toiminnan laajuus
Yhdistyksen harrastaman toiminnan merkitys alueella kulttuuritoimintojen kannalta. Mukana olevien
kulttuuritoimijoiden ja aktiivijäsenten määrä. Hakijan saamat muut avustukset, avustusten tarve sekä
kulttuuritoimen hankkimat toiminnallisuutta ja sosiaalisia olosuhteita koskevat tutkimukset ja
selvitykset.
Toiminnan yhteiskunnallinen merkitys
Yhdistyksen harrastaman toiminnan merkitys kulttuuripolitiikan ja -kasvatuksen kannalta.
Paikallisten kulttuuriyhdistyksellä tarkoitetaan
Raahessa rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä kulttuuriyhdistyksiä, jotka harrastavat ja edistävät mm.
teatterin, taiteen, musiikin tms. kulttuuritoimintaa.
Rekisteröimättömältä kulttuuriyhdistykseltä edellytetään, että sillä on säännöt ja että sen hallinto,
toiminta on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.
Avustusta ei myönnetä
kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
verotusoikeuden omaavan yhteisön toiminnan tukemiseen
koulun, oppilaitoksen tai muun laitoksen toimesta järjestettävän toiminnan avustamiseen
sellaisille ryhmille myönnetyt avustukset, joiden toiminta on katsottava kunnan toimesta järjestetyksi
toiminnaksi
toimitilojen rakentamiseen tai perusparantamiseen
toimintaan, johon joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt avustusta
Avustusten julistaminen haettavaksi
Tulevaisuuslautakunta julistaa kulttuuriyhdistysten vuosiavustukset haettavaksi siten kuin kunnan
virallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty.
Avustusten myöntäminen, maksatus ja tiliselvitys
Tiliselvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä on annettava vuoden loppuun mennessä tai
viimeistään siinä yhteydessä, kun haetaan seuraavalle vuodelle uutta avustusta. Selvitys saadun
avustuksen käytöstä on tehtävä annettuun määräaikaan mennessä, vaikka avustusta ei seuraavalle
kaudelle haettaisikaan.
Edellisenä vuonna avustusta saaneille yhdistyksille voidaan myöntää anomuksesta
yleisavustuksen ennakkoa enintään 30 % edellisen vuoden yleisavustuksen määrästä edellyttäen,
että yhdistys sitoutuu palauttamaan maksetun ennakon, mikäli yhdistyksen oikeus avustuksen
saantiin evätään lautakunnan lopullisella päätöksellä.
Saatu avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
Avustuksia myönnettäessä asetetaan avustuksen saannin ehdoksi, että kaupungin tilintarkastajilla
on oikeus tarkastaa avustuksia saavan yhteisön hallintoa ja tilejä siltä osin, kuin avustuksen käytön
valvonta edellyttää.
Tämä tarkastusoikeus ei tarkoita varsinaista tilintarkastustehtävää, vaan ainoastaan oikeutta

selvittää, miten kaupungin myöntämä avustus on käytetty.
Avustusta myönnettäessä toimintamenoina ei pidetä tulonhankinnasta ja liiketoiminnasta
aiheutuvia menoja. Avustukseen oikeuttaviksi menoiksi ei hyväksytä kuluja, joiden voidaan katsoa
muuttavan myönnettyjen varojen käyttötarkoitusta. Lisäksi em. avustuksilla katettaviksi menoiksi ei
hyväksytä
lahjoituksia ja avustuksia
kiinteän omaisuuden hankinnasta aiheutuneita kuluja sekä niistä johtuvia lyhennyksiä ja korkoja
poistoja
jäsenmaksuja (hyväksytään vain lautakunnan harkinnan mukaan kohtuullisessa määrin)
Avustuksen saaneen tahon on tehtävä tiliselvitys myönnetystä avustuksesta ja sen käytöstä
tapahtuman jälkeen tai viimeistään kalenterivuoden lopussa, vaikka avustusta ei seuraavalle kaudelle
haettaisikaan.
Myönnettävän toiminta-avustuksen määrä ei saa ylittää yhdistyksen toimintamenoja, vaan liikaa
maksettu avustus peritään takaisin. Mahdolliset oikaisuvaatimukset avustuspäätöksiin tehdään
tulevaisuuslautakunnalle.
Muita avustamiseen liittyviä seikkoja
Yhdistysten tulee laatia kirjanpitonsa ja talousarvionsa kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Mikäli
avustusta saavan yhdistyksen tilit sisältyvät jonkin muun yhteisön kirjanpitoon, on tileistä käytävä
selville toimintaan käytetyn varat ja toimintaan saadut avustukset. Mikäli yhdistys saa lautakunnalta
erityisavustusta, kirjataan tämä tuloksi tuloslaskelmassa ko. toiminnanalan kohdalle. Yleisavustukset
maksetaan jälkikäteen saatujen oikeaksi todistettujen tiliselvitysten perusteella hyväksyttäviltä
osiltaan.
Mahdolliset oikaisuvaatimukset avustuspäätöksiin tehdään tulevaisuuslautakunnalle.
Kaupungin avustus ei estä kulttuurijärjestöjä hakemasta avustusta muilta tahoilta.

