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Kulttuuriavustusten jakoperusteet, määritelmä tarkennettu 2016
Tarkoitus
Kulttuuriavustus on Suonenjoen kaupungin kulttuuripalveluiden määrärahoista myönnettävä kohdeavustus, jolla tuetaan paikkakunnan kulttuuritoimintaa ja luodaan mahdollisuuksia uusille
ideoille, toiminnoille ja tapahtumille. Myös kouluttautuminen ja kasvatuksellinen kulttuuritoiminta
luetaan avustuksen piiriin. Kulttuuriavustusta voidaan hakea ja käyttää palkkojen maksuun vain
erikoistapauksissa. Haettu kulttuuriavustus voi käsittää pääsääntöisesti enintään 50 prosenttia
kohteen rahoituksesta, erikoistapauksissa ohjeesta voidaan poiketa.

Kulttuuriavustusta ei voida myöntää
a) ulkopaikkakunnalle suuntautuviin teatteri-, konsertti- tai vast. matkoihin
b) jos hakijalle on samana vuonna samaan kohteeseen myönnetty avustusta muista
kaupungin määrärahoista esim. toiselta hallintokunnalta
c) kaupungin omille laitoksille, esim. kouluille, kansalaisopistolle tai muille näihin
verrattaville ryhmille
Kuka voi hakea ja milloin?
Kulttuuriavustukset myönnetään vuosittain hakemusten perusteella. Hakijana voi olla yhdistys tai
muu toimijaryhmä, yksityinen henkilö tai yritys.
Hakuajankohta on maalis-huhtikuulla ja siitä ilmoitetaan kaupungin nettisivuilla sekä lehti-ilmoituksella paikallislehdessä. Hakemuslomake on tulostettavissa kaupungin nettisivuilta kohdasta
Asukkaille – Kirjasto ja kulttuuri. Lomakkeelle täytetään siinä pyydetyt tiedot, ja hakemus palautetaan
ilmoitettuun ajankohtaan mennessä kaupungintalolle tai kulttuuritoimistoon. Hakemuksen liitteenä
tulee olla haettavan kohteen suunnitelma ja talousarvio.
Määräraha
Kulttuuriavustukset myöntää vapaa-ajanlautakunta. Kulttuuriohjaaja vastaanottaa hakemukset ja
laatii lautakunnalle esityksen avustusmäärärahan jakamisesta. Jaettavana on vuosibudjetin
mukainen summa. Lautakunta jakaa määrärahan parhaaksi katsomallaan tavalla.
On mahdollista, että myönnettävä avustus on pienempi kuin haettava summa. Lautakunnalla on
myös oikeus jättää osa avustusmäärärahasta jakamatta, mikäli hyvin perusteltuja hakemuksia ei ole
tarpeeksi.
Avustuksen saaminen
Avustus haetaan aina kuluvana vuonna tapahtuvaan toimintaan tai hankkeeseen. Kaikille kultuuriavustusta hakeneille ilmoitetaan kirjeitse lautakunnan päätöksestä. Myönnetty summa maksetaan
hakijan ilmoittamalle tilille. Maksu suoritetaan avustusvuoden aikana toimitetun vapaamuotoisen
maksatushakemuksen perusteella kuluvana vuonna syntyneitä kuitteja vastaan. Maksatushakemus
kuitteineen tulee toimittaa kulttuuriohjaajalle viimeistään 15.12. mennessä ellei toisin sovita.
Mikäli hakija ei aio käyttää hänelle myönnettyä avustusta, hänen tulee pikimmiten ilmoittaa siitä
lautakunnan puheenjohtajalle tai kulttuuriohjaajalle. Mikäli hakija jättää käyttämättä saamansa
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avustuksen ilman perusteltua syytä, voidaan hänen mahdolliset seuraavat hakemuksensa jättää
käsittelemättä.
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