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SONKAJÄRVEN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN 

YLEISHYÖDYLLISTEN JÄRJESTÖ- JA SEURA-AVUSTUSTEN 

JAKAMISPERUSTEET. 
 

  

http://intrason/Sonkajarvi


Avustusmuodot    

- toiminta-avustus 

- tapahtuma-avustus 

- kulttuuritoimen kohdeavustus 

- kulttuuripalkinto 

Yleiset ohjeet 

Sivistyslautakunta voi myöntää avustuksia Sonkajärvellä toimiville rekisteröidyille seuroille ja 

yhdistyksille. Avustusta ei myönnetä työpaikkayhdistyksille, jonka toiminta on suunnattu yrityksen 

henkilöstölle.  

Avustushakemukset on jätettävä kuulutuksen mukaisesti määräaikaan mennessä. Myönnetty 

avustus on käytettävä sen vuoden toimintaan, jolle avustus on myönnetty. Myöhästyneitä 

avustuksia ei käsitellä. Avustukset maksetaan tilille, jonka hakija ilmoittaa haun yhteydessä. 

Toiminta-avustus 

1. Avustus määräytyy järjestön toiminnan laajuuden ja sen kohteen perusteella. Toiminta-

avustuksia jaettaessa painoarvo on lapsille, nuorille sekä ikäihmisille tapahtuvassa 

toiminnassa. Tässä kohtaa lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan alle 18-vuotiaita ja ikäihmisillä yli 

65-vuotiaita. 

2. Avustuksen saamiseksi yhdistykset ovat velvollisia toimittamaan lautakunnalle 

toiminnastaan selvityksen, joka sisältää viimeisimmän hyväksytyn toimintakertomuksen, 

toimintasuunnitelman sekä tilinpäätöksen. Hakemuksesta tulee myös ilmetä millaisille 

ryhmille järjestö on toimintaa tuottanut (ryhmien ikäjakauma, ryhmien koot), jos tiedot 

eivät ilmene vielä toimintakertomuksessa. 

Tapahtuma-avustus 

1. Avustusta voidaan myöntää tapahtumien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.  

2. Tapahtumalla ei saa tavoitella taloudellista voittoa. 

3. Avustusta voi hakea etukäteen tai vasta tapahtuman jälkeen, mutta kuitenkin 

viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta. Avustuksen saaja on pyydettäessä 

velvollinen toimittamaan tarpeelliset dokumentit tapahtuman kustannuksista (esim. 

kuitit), joilla voidaan osoittaa, että avustus on käytetty ohjeiden mukaisesti. 

4. Tapahtuma tulee järjestää Sonkajärvellä, sen tulee olla avoin kaikille ja ilmainen. 

5. Tapahtuma-avustuksen suuruus riippuu tapahtuman laajuudesta, tapahtuman 

budjetista, vaikuttavuudesta sekä markkina-arvosta kunnalle. Sivistyslautakunta myös 

määrittelee joka vuosi erikseen tapahtuma-avustuksiin varattavan summan, joka riippuu 

siitä kuinka paljon rahaa on avustuksiin varattu myönnettäväksi.  

 



Kulttuuritoimen kohdeavustus 

Kulttuuritoimen avustusmuodot ja avustusten jakoperusteet perustuvat lakiin kuntien 

kulttuuritoiminnasta (728/1992), joka määrittelee kulttuuritoiminnan ja kunnan tehtävät. Lain 

mukaan kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa (1 §). 

Laissa kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan: 
- taiteen harjoittamista ja harrastamista 
- taidepalveluiden tarjontaa ja käyttöä 
- kotiseututyötä 
- paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä 
 

Kulttuuritoimen kohdeavustus voidaan myöntää järjestöille, yhteisöille tai yksittäisille taiteen 

harrastajille kunnan kulttuuritoimintaa tukevaan, aktivoivaan ja tapahtumia lisäävään toimintaan. 

1.1. Kulttuuritapahtumat ja tilaisuudet 

Kohdeavustus voidaan myöntää kuntalaisille avoimen tapahtuman, tilaisuuden tai produktion 

toteuttamiseen, jonka tarkoituksena on kunnan kulttuuritoiminnan elävöittäminen ja 

monipuolistaminen. Kohdeavustusta voidaan myöntää myös seudullisille toimijoille tai kuntien 

välisenä yhteistyönä toteutettuihin projekteihin, joiden tuotos kohdistuu Sonkajärven kunnan 

asukkaisiin.  

Kohdeavustusten hakijoiden on esitettävä suunnitelma ja kustannusarvio projektista, johon 

avustusta haetaan. Kohdeavustus voidaan myöntää kuluvan kalenterivuoden toimintaan ja se 

maksetaan kokonaisuudessaan sovittuna ajankohtana. Kohdeavustuksista on tehtävä selvitys 

seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Selvitykseen ei tarvitse liittää tositteita, mutta 

tositteet on säilytettävä mahdollista tarkastusta varten.  

Kohdeavustukset on käytettävä vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. 

Kohdeavustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät hakijan perustoimintaan ja joita tuetaan 

pääsääntöisesti toiminta-avustuksilla. Kohdeavustusta ei voi myöskään käyttää pysyviin 

tilavuokriin, eikä kiinteistökuluihin. 

1.2. Koulutus 

Avustus voidaan myöntää koulutustilaisuuden järjestämiseen tai osallistumiseen. Koulutuksen 

tulee olla tavoitteellista ja lisätä yksilöllisiä tai ryhmän valmiuksia kulttuurin esille tuomiseen ja 

kulttuurin elävöittämiseen Sonkajärven kunnassa. 

 

 

 



Kulttuuripalkinto 

Kulttuuripalkinto voidaan myöntää sonkajärveläiselle yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai ryhmälle, 

joka on omaperäisellä tavalla kehittänyt ja tuonut esille kotipitäjän kulttuuria, rikastuttanut 

kunnan kulttuurielämää tai ansioitunut kulttuuriperinteen tallentamisessa, ja tehnyt tätä kautta 

Sonkajärveä tunnetuksi.  

Vuosittaista kulttuuripalkintoa myönnettäessä otetaan huomioon kulttuurin eri osa-alueet: 

musiikki, kirjallinen toiminta, esittävä taide, kuvataide, oman pitäjän perinnekulttuurin hyväksi 

toimiminen ja ympäristökulttuuri. 

Kirjalliset ehdotukset perusteluineen kulttuuripalkinnon saajasta/saajista tulee jättää 

sivistyslautakunnalle 31.10. mennessä. Sivistyslautakunnalla on oikeus valita kulttuuripalkinnon 

saaja myös ehdotusten ulkopuolelta. 

 


