
 

KANGASALAN KAUPUNKI 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut  AVUSTUSOHJE KULTTUURITOIMINTAAN 

 

 

Avustusohje 

 

Sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuritoimintaan kunkin vuoden talousarvion 

käyttösuunnitelmassa määräämällään tavalla. Avustusta tulee hakea vuosittain 31.3. 

klo 15.00 mennessä (myös sähköiset hakemukset). Hakemus tulee palauttaa 

määräaikaan mennessä osoitteeseen: Kangasalan kaupunki, Kulttuuripalvelut, PL 31, 

36201 Kangasala. 

 

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja harjoittamista, 

taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen 

kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 

 

Avustuksia jaettaessa päähuomio kiinnitetään harrastajajärjestöjen ja ryhmien 

toimintaedellytysten turvaamiseen tai kyseessä olevan kohteen merkittävyyteen ja 

realistiseen tuotantosuunnitelmaan. Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä hakijalle, 

jonka saamaa tukea kunnan muulta organisaatiolta voidaan pitää merkittävänä, 

jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin tai jonka ei katsota 

kuuluvan nyt avustettavien joukkoon tai olevan avustuksen tarpeessa. Ammattitaiteen 

ja yksityisen taiteenharjoittajan tukemisessa päävastuu kuuluu valtiolle. 

 

Avustuksen myöntämistä harkittaessa otetaan huomioon: 

- toiminnan tai tapahtuman laatu ja vaikuttavuus Kangasalan kulttuuritarjontaan 

- tasapuolisuus eri taiteenalojen välillä 

- uusien taidemuotojen ja sellaisten taiteenalojen esiintuominen, joiden tarjonta on 

paikkakunnalla vähäistä 

- yhteistyö ja useamman ryhmän yhteiset hankkeet 

- toiminnan jatkuvuus, joustavuus ja tuloksellisuus 

- erityisryhmille ja haja-asutusalueille järjestettävä toiminta 

 

Avustukset 

 

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille 

kulttuuriyhdistyksille, jotka ovat merkitty yhdistysrekisteriin ja jotka ovat toimineet 

vähintään yhden vuoden ennen avustuksen hakua. Avustuksia myönnetään 

toimintaan sekä erilaisten kulttuuritapahtumien, esim. koulutustilaisuuksien, 

näyttelyiden, konserttien yms. järjestämisestä aiheutuviin kuluihin ja esittävän taiteen 

produktioiden tuotantokustannuksiin. 

 

Yksityishenkilöille avustus voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa esim. 

merkittävän harrastajaryhmän ohjaajalle jatkokoulutukseen.  

 

Avustukset ilmoitetaan haettavaksi lautakunnan määräämällä tavalla. 

 

Toiminta-avustushakemukseen liitetään: 

- selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä 

- viimeiseltä tilikaudelta hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös, joka sisältää 

taseen ja tuloslaskelman ja tilintarkastajien tarkastuskertomuksen 

- toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle, jolle avustusta haetaan 

- jäsenluettelo tai muu selvitys toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrästä 

- uusilta hakijoilta yhdistyksen säännöt 

- muulla työryhmällä kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä on oltava yhdistystason 

kirjanpito ja tilintarkastus 



 

 

Kohdeavustushakemukseen liitetään: 

- selvitys kohteesta: tapahtuman tai toiminnan luonne, aika, paikka, ohjelma ja 

arvioitu osallistujamäärä 

- rahoitussuunnitelma, josta selviävät kohteen aiheuttamat tulot ja menot  

 

Avustusta ei yleensä myönnetä paikkakunnan ulkopuolelle suuntautuviin retkiin ja 

esiintymismatkoihin eikä ruokailusta ja tarjoilusta aiheutuneisiin kustannuksiin. Avustusta 

ei myönnetä erilaisiin tallenteisiin, painatteisiin ja omakustanteisiin.  

 

Avustusten maksaminen 

 

Toiminta-avustuksen saajan on annettava selvitys avustuksen käytöstä viimeistään 

avustusvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Selvitykseen on liitettävä 

toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto avustusvuodelta. 

 

Kohdeavustukset maksetaan, kun lautakunnalle on annettu alkuperäisiin tositteisiin 

perustuva selvitys kohteen menoista ja tuloista. Avustusta maksetaan vain selvityksen 

mukainen määrä. Jos avustettava kohde muuttuu, avustus voidaan maksaa vain, jos 

muutokseen on saatu viranhaltijan lupa ennen tapahtumaa. 

 

Avustus voidaan vaatia palautettavaksi: 

- jos varoja käytetään muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen 

- jos avustuksen käytölle asetettuja ehtoja ei noudateta 

- jos lautakunnalle on annettu virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja 


