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Salon kaupungin vapaa-ajan lautakunta

KULTTUURITOIMINNAN TUKEMISEEN TARKOITETUT AVUSTUKSET VUONNA 2OL9
yLErs- JA KoHDEAvusrusrEn mvönrÄMrsEN EDELLvTvKSET
1. Hakijan kotipaikka on Salo tai hakijan säännöllinen toiminta sijoittuu Saloon
2. Avustettavan toiminnan tulee kohdistua paikalliseen kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja
harrastamiseen.
3. Avustus on käytettävä lautakunnan hyväksymään kulttuuripalveluun. Hakemuksen liitteenä
tulee olla toimintasuunnitelma. Päättäjä voi kohdentaa avustuksen kåyttötarkoitusta tai
toiminnasta voidaan tehdä sopimus yhteistyössä toimijan kanssa.
4. Hakijalta edellytetään omaa rahoitusta ja aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan
toiminnan toteuttamisessa.
5. Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt kulttuuriasiain yksikköön. Mikäli
yhdistyksen sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen
hallitus tai nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi kulttuuriasiain
yksikköön.
6. Avustuksia ei myönnetä julkaisujen painamiseen, äänitteiden tuotantokustannuksiin,
laitehankintoihin, opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen, apurahoina ja
stipendeinä edelleen jaettavaksi eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan eikä
talkootyön laskennallisiin kustannuksii n.
7. Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan kulttuuripalveluja tuottavaan toimintaan
saama muu Salon kaupungin myöntämä tuki.
8. Puutteellisesti täytettyjä tai myöhästyneenä saapuneita avustushakemuksia ei huomioida.
Avustusha kemu kset ovat täytettävissä ja tu lostettavissa osoitteessa

www.salo.filkulttuuriavustukset tai noudettavissa Salon kaupungintalon infopisteestä,
Tehdaskatu 2, Salo tai monipalvelupisteistä. Hakulomakkeen kaikki kohdat on täytettävå.
Hakemus lähetetään osoitteeseen avustukset2Olg@salo.fi. Hakemuksen voi myös postittaa
osoitteeseen Salon kaupunki, PL77,24707 SALO taijättää kaupungintalon infoon.
Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se saapuu 29.3.2OL9 klo 12.00
mennessä kaupungin kirjaamoon. Hakemusta tulee pyydettäessä täydentää.
YLEISAVUSTU KSE N JAKOPE RUSTEET

Yleisavustusta voidaan myöntää rekisteröidyille kulttuuri- ja taidetoimintaa harjoittaville ja
kulttuuripalveluja tuottaville yhdistyksille, joiden kotipaikka on Salo tai joiden säännöllinen
avustuksen kohteena oleva toiminta sijoittuu Saloon.
Säännöistä tulee ilmetä yhdistyksen harjoittama kulttuuritoiminta. Kulttuuritoiminnalla
tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.
Yleisavustusta myönnetään sään nölliseen toimintaan.
Yhdistykselle, joka saa toimintaansa tukea muulta Salon kaupungin toimielimeltä, vapaa-ajan
lautakunta ei myönnä yleisavustusta.
Yleisavustuksen myöntämisessä otetaan huomioon

:

1. Hakijan kulttuuripalveluja tuottavan toiminnan laajuus
2. Hakijan talous
- oma varainhankinta
- muu julkinen tuki
- aktiivisuus rahoittaa toiminta muulla kuin kaupungin tuella
- muu Salon kaupungilta saatu tuki
- yhdistyksen työllisyyttä parantavat toimet; työttömien aktivointi tai työttömien palkkaaminen
pal

kkatuella yhd istyksen toi m i ntaan

Avustu ksen myöntämi nen perustuu aina tarve- ja tarkoituksenmukaisuus-harki ntaan.
Yleisavustusanomus voidaan siirtää käsiteltäväksi kohdeavustusanomuksena.
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Hakumenettely
Yleisavustusten hakuaika on 1.3. - 29.3.2019 klo 12:00 mennessä ja jaosta päätetään vapaaajan lautakunnan huhtikuun kokouksessa. Hakemuksiin on liitettävä yhdistyksen
vuosi kokousasia ki rjat.

Vuosikokousasiaki rjat ovat:

yhdistyksen säännöt, toimintakertomus, viimeisin hyväksytty tilinpäätös, joka sisältää
tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen, tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
edelliseltå vuodelta, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustus haetaan
Päättäjä voi pyytää hakemuksen täydentämistä sen jättämisen jälkeen. Avustuksen saajalle
ilmoitetaan päätöksestä pöytäkirjaotteella. Avustukset maksetaan yhdistyksen ilmoittamalle tilille
rahalaitokseen jakopäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Avustuksia myönnettäessä huomioidaan lisäksi kaupunginvaltuuston päättåmät yleiset
yhdistysten tukemista koskevat periaatteet (Kaupunginvaltuuston päätös 17.10.2011 5 115
koskien avustusten myöntämistä).
KOH DEVUSTUSTE N JAKOPERUSTEET

Kohdeavustusta voivat hakea työryhmät ja kulttuuriyhdistykset, jotka tuottavat yleisölle avoimia
tapahtumia Salossa. Hakijan kotipaikan tulee olla Salo. Yhdistysten kohdalla säännöllisen
toiminnan pitää sijoittua Saloon. Avustusta ei ole tarkoitettu kyläyhdistyksille (vapaa-ajan ltk.
1.2.2018 g 4). Kohdeavustusta ei myönnetä yksityishenkilöille (vapaa-ajan ltk. 31.1.2019 g 5).
Kohdeavustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen. Avustuksia jaettaessa
huomioidaan erityiset ansiot ja taidot sekä edellytetään näyttöä harrastustoiminnasta tai
ta iteell isesta työskentelystä.

Mikäli hakija saa yleisavustusta, voidaan kohdeavustusta myöntää hakijan vuotuisesta
toiminnasta poikkeavaan toimintaan.

Hakumenettely
Kohdeavustusten hakuaika on 1.3. - 29.3.2019 klo 12.00 mennessä ja jaosta päätetään vapaaajan lautakunnan huhtikuun kokouksessa.

Kohdeavustuksen seuranta ja maksaminen
Avustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse tai pöytäkirjaotteella. Kohdeavustus
suoritetaan saajalle sen jälkeen, kun kulttuuriasiain yksikköön on esitetty hyväksyttäviin
tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys hankkeen toteutumisesta. Tiliselvityksessä on ilmettävä
hankkeen tulot ja menot. Työprosessin raportoinnista sovitaan erikseen kulttuuriasiain yksikön
kanssa. Raportin tulee sisältäå selostus toteutuneesta työskentelystä, työskentelyn toteutunut
kustannuslaskelma sekä mahdollinen dokumentointi. Myönnetty avustus on käytettävä ja
tilitettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty. Tilitys on tehtävä viimeistään
kuukauden kuluttua kohteen toteutumisesta.

tai niiden käytölle asetettuja
ehtoja ei noudateta tai avustuksen saaja on antanut kulttuuriasiain yksikölle virheellistä tai
puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava vaadittaessa.

Jos avustusvaroja käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan lisäksi kaupunginvaltuuston 17. 10.20 1 1 5 1 15
päättämät yleiset yhdistysten tukemista koskevat periaatteet.
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Salon kaupungin yhdistysten avustuksia koskevassa kuulutuksessa ilmoitetaan, mihin mennessä
yleis- ja kohdeavustukset on haettavana, mihin osoitteeseen on lähetettävä ja mistä löytyy
hakulomakkeet ja hakuohjeet.

Avustusten hakuasiakirjat, päåtökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.

Lisätietoja: Kulttuurituottaja Jouko Kivirinta, iouko.kivirinta@salo.fi, puh. (02) 778 4982
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