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MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET
Kaupungin yleishallinnon varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia paikallisten yhdistysten
ja yhteisöjen toiminnan tukemiseen ja/tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarvion käsittelyn yhteydessä niiden avustusten myöntämisestä, jotka
eivät kuulu muiden lautakuntien toimialaan. Avustusta voi hakea samana vuonna ainoastaan yhdestä paikasta (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut / perusturvapalvelut / yleishallinto). Lautakunnilla on
erilliset ohjeensa avustustoimintansa ehdoista ja avustusten hakemisesta. Hakijan on syytä tutustua hakemaansa avustusta koskevaan ohjeeseen ennen avustuksen hakemista.
YLEISHALLINNON AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET
Avustusta voivat hakea yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka ja toiminta ovat Alajärvellä tai joiden
säännöllinen toiminta sijoittuu Alajärvelle. Toiminnan on edistettävä kaupungin strategisten tavoitteiden
toteutumista sekä sen on tuettava ja täydennettävä kaupungin toimintaa. Lisäksi kiinnitetään huomiota
avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen
sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.
Avustuksia myönnetään hakijan esittämän, toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen ja /
tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin sellaisille yhteisöille, jotka ovat
 paikallisia rekisteröityjä yhdistyksiä tai kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen järjestöön,
 rekisteröimättömiä yhdistyksiä tai toimintaryhmiä ja joiden nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä,
 alueellisten järjestöjen paikallisyhdistyksiä.
Avustuksia ei myönnetä
 kunnan muiden hallintokuntien tuottamaan toimintaan
 kunnan järjestämien harrastusryhmien toimintaan
 kunnostukseen, peruskorjaukseen tai uudisrakentamiseen
 ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa
 yhdistysten hallinnon hoitamiseen
 yhdistysten tai yhteisöjen harrastus- ja toimitilojen ylläpitokustannuksiin
 yhdistysten toimihenkilöiden ateria-, matka- tai majoituskuluihin
 yritystoiminnan aloittamiseen, harjoittamiseen tai tukemiseen
AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Yleishallinnon yleisavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa kuukauden hakuajalla. Pääsääntöisesti
hakuaika on talousarviota edeltävän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Tarkat hakuajat ilmoitetaan
kaupungin verkkosivuilla sekä kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä.
Avustuksia haetaan kaupunginvirastosta sekä verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Päivätyt hakemukset toimitetaan kaupunginhallitukselle osoitettuna määräaikaan mennessä kaupungin kirjaamoon
(Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai kirjaamo@alajarvi.fi). Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.
Hakemukseen liitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä
kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Lisäksi uuden hakijan on liitettävä hakemukseen
yhdistyksen/yhteisön säännöt.
Rekisteröimättömän toimijan kohdeavustushakemuksessa on oltava myös kahden täysi-ikäisen,
allekirjoittajina toimivien jäsenen nimet ja osoitteet, toiminnasta vastaavien henkilöiden nimet, osoitteet
ja iät sekä selostus ryhmän toiminnan tarkoituksesta.
AVUSTUSTEN MAKSAMINEN
Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle kirjeitse. Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle
tilille vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Avustus tulee käyttää tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

