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KULTTUURIAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 

 

Yleistä 

Kunnan sivistyslautakunnan kulttuuriavustustoiminnan tehtävänä on edistää ja monipuolistaa 

Mynämäen kulttuuritarjontaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan 

kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen 

harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen 

kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 728/92). 

 

Mynämäen kunnan kulttuuritoimen talousarviossa on vuosittain varattuna määräraha 

kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityishenkilöiden toiminnan 

tukemiseen ja avustamiseen. Avustusten jako tapahtuu valtuuston talousarvioon hyväksymien 

määrärahojen puitteissa. Sivistyslautakunta voi painottaa avustusten myöntämisperiaatteita 

vuosittain eri tavoin. Avustuksia jaetaan vuorotteluperiaatteella sekä avustuskohteita 

priorisoimalla siten, että jaettavilla resursseilla on merkitystä järjestäjän tuotteen tuottamiselle ja 

siten, että kuntalaiset kokevat saavansa parasta mahdollista vastiketta määrärahalle. Avustukset 

on haettavissa kerran vuodessa.  

 

Avustuksia myönnetään Mynämäessä järjestettäviin kulttuuritilaisuuksiin ja –projektien 

toteuttamiseen sekä kulttuuriharrastusten edistämiseen paikkakunnalla. Erityisesti kiinnitetään 

huomiota seuraaviin asioihin: 

 kulttuuritoimintaa järjestetään eri puolilla kuntaa 

 kulttuuritoimintaa on eri ryhmille 

 kulttuuritoimintaa on taiteen eri osa-alueilla 

 kuntalaisten osallistumista ei rajoiteta yhteisön jäsenyyden, kutsun, aatteellisen 

näkemyksen, korkeamman maksun tai muun näihin verrattavan seikan perusteella. 

 

Avustustoiminta on aina kohdennettua ja harkinnanvaraista. Avustuspäätöstä tehdessään 

sivistyslautakunta käyttää sille asiassa kuuluvaa harkintavaltaa. Avustuspäätöksestä ilmoitetaan 

hakijoille kirjallisesti. 

 

Hakuaika 

 

Kunnan kaikkien avustusten hakuajoista julkaistaan yksi yhteinen kuulutus vuosittain 

paikallisessa lehdessä (Vakka-Suomen Sanomat), kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kunnan 

internet-sivuilla. Avustukset jaetaan vuosittain vuoden alkupuolella pidettävässä 

sivistyslautakunnan kokouksessa.  

 

Kuka voi hakea 

 

Hakijoina voivat olla rekisteröidyt seurat ja yhdistykset sekä myöskin rekisteröimättömät 

kulttuuritoimintaa harjoittavat yhdistykset ja ryhmät sekä yksityiset aktiiviset taiteen harrastajat. 

Uudelle järjestölle ei myönnetä avustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut ainakin 

vuoden pituisen tilikauden ajan. 

 

Sivistyslautakunta tukee kulttuuritoimen avustusten kautta yleishyödyllistä kulttuuritoimintaa ja 

kulttuuriprojekteja, jotka järjestetään Mynämäen kunnan alueella. Yhdistyksille, joiden kotipaikka 

on muu kuin Mynämäen kunta, mutta joiden kulttuuritoiminta kohdistuu Mynämäelle, voi 

sivistyslautakunta harkintansa mukaan myöntää avustuksen. Kulttuuritoimen toiminta-avustus 

myönnetään ensisijaisesti kulttuuriyhdistyksille. 

 

Hakeminen 
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Hakemuksesta tulee ilmetä avustuksen käyttötarkoitus, selvitys kohteesta, toteuttamisesta, 

kustannuksista ja rahoitussuunnitelmasta sekä selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista, 

haetuista tai haettavaksi aiotuista avustuksista.  

 

Hakemuksessa tulee olla liitteenä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja 

tilintarkastuslausunto, toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. 

(yksityishenkilöiltä ansioluettelo tai CV). Uuden hakijan ollessa kysymyksessä toimitetaan 

yhdistyksen säännöt. Puutteellisesti täytettyjä ja myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. 

Hakulomakkeita ja avustuksenhakuohjeita saa pääkirjastosta. Avustushakemuksen ja selvityksen 

allekirjoittavat rekisteröidyn yhdistyksen puolesta yhdistyksen nimenkirjoittamiseen oikeutetut 

henkilöt ja rekisteröimättömän yhdistyksen puolesta ne, jotka sääntöjen mukaan ovat siihen 

oikeutetut, sekä ryhmän puolesta henkilö joka asiaa hoitaa.  

 

Hakemukset toimitetaan osoitteella: Mynämäen kunta / kasvatus- ja sivistyslautakunta, 

Keskuskatu 13, 23100 Mynämäki. Kuoreen merkintä Kulttuuriavustushakemus. 

 

Avustusmuodot 

 

Avustukset jaetaan kohde- tai perusavustuksena hakemusten ja yhdistysten juridisen muodon 

mukaan. Perusavustusta myönnetään kulttuuritoimintaa harjoittavien rekisteröityjen yhdistysten 

toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Kohdeavustusta voivat hakea sekä 

rekisteröimät että rekisteröidyt kulttuuritoimintaa harjoittavat mynämäkeläiset yhdistykset, 

ryhmät ja yksityishenkilöt. Toiminnan tukemiseen tarkoitettuja kohdeavustuksia voidaan myöntää 

jonkin erityiseen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman, kulttuuripäivään tai 

näyttelyn järjestämiseen. Kohdeavustushakemuksesta on käytävä selvästi ilmi tapahtuman tai 

hankkeen ajankohta, sisältö, kustannukset ja rahoitus. Kohdeavustusta myönnettäessä 

lähtökohtana on kulttuuripalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Kohdeavustukset suunnataan 

pääsääntöisesti yli 18-vuotiaille. Kohdeavustuksen oikeuttavia menoja eivät ole yhdistyksen tai 

järjestön oma sisäinen toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset, esim. kokouskulut, kahvi- ja 

ruokailukulut, virkistysmatkat, pikkujoulut tai muut vastaavat tilaisuudet. 

Yksityisavustusta voidaan myöntää yksityisille aktiivisille taiteen harrastajille. Harrastajia 

tuetaan ensisijaisesti harrastajajärjestöjen toimintaedellytyksiä parantamalla. Joissakin tapauksissa 

myös harrastajalle itselleen voidaan myöntää kohdeavustusta esimerkiksi jonkin erityisprojektin 

toteuttamiseen. Yksityisille henkilöille jaettavia avustuksia myönnettäessä huomioidaan seuraavat 

asiat: avustuksia ei myönnetä samalle henkilölle kahtena vuotena peräkkäin, ellei avustuksen 

myöntämiseen ole erityisiä perusteita; anojalla on oltava näyttöä siitä toiminnasta, johon anoo 

tukea; avustuksen suuruutta määrättäessä huomioidaan anojan mahdollisuus saada tukea 

harrastukselleen toimimalla alansa harrastajaryhmissä, seurassa tai yhdistyksessä. 

Ammattitaiteilijoita tukee valtio, joten sellaiset avustukset osoitetaan taidetoimikunnalle.  

 

Avustusta ei voi myöntää 

 tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen 

 tapahtumaan tai hankkeeseen, jonka keskeinen tarkoitus on taloudellisen voiton tavoittelu 

 yhdistyksen tai yhteisön taloudellinen tila on niin heikko, että toiminnan jatkamiselle ei 

ole edellytyksiä 

 jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin tai kuluihin 

 irtaimen tai kiinteän omaisuuden hankintaan 

 työskentelyapurahoihin 

 laitekustannuksiin, toimitilojen rakentamiseen tai parantamiseen, esiintymis-, opinto- tai 

virkistysmatkailuun 

 yksittäisten kuntalaisten omaan harrastus- ja sivistystoimintaan 

 vuosijuhlien pitämiseen, instrumenttihankintoihin yms. 
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 yhdistyksille, joiden pääasiallisena tarkoituksena on rahanhankinta, eikä myöskään 

yhdistyksille, joiden taustayhteisön tehtävänä olisi toiminnan tukeminen 

 toimintaan jossa Mynämäen kunta on joko maksun saaja tai järjestänyt ko. toiminnan 

 kunnan omien tilojen vuokrakustannuksiin  

 

Jakoperusteet 

 

Avustuksia myönnettäessä kiinnitetään huomiota järjestön kulttuuritoiminnan määrään ja 

monipuolisuuteen, jäsenmäärään, avustustarpeeseen ja alueelliseen jakaumaan.  

 

Avustuksen myöntämiseen ja avustuksen suuruuteen vaikuttavia asioita ovat: 

 Hakijan toiminnan tarkoitus, laatu, laajuus ja säännöllisyys sekä hakijan omatoimisuus 

 Hakijan taloudellinen asema sekä hallintokulujen suhteellinen osuus hakijan kuluista 

 Hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja avustuslainat sekä niiden 

käyttö 

 Avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus sekä tuen suunniteltu 

käyttötapa 

 Hakijan muualta saatavissa oleva tuki 

 Avustuksen saamisen tarve 

 Toiminnassa olevien henkilöiden lukumäärä, mikäli toiminta on pääasia omalle 

jäsenistölle kohdistettua 

 Anoja on toimittanut hyväksyttävän tiliselvityksen edellisen vuoden avustuksen käytössä 

 Avustettava toiminta on aktiivista ja ulospäin suuntautuva, kaikille avointa toimintaa 

 Avustusten myöntämisessä huomioidaan se, että myönnetyt avustukset tuottavat lisäarvoa 

kunnan omalle kulttuuritoiminnalle 

 

Avustuksen käyttö ja raportointi 

 

Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Jos avustusta ei voida 

käyttää, on se palautettava kunnalle. Avustuksen saajan on toimitettava sivistyslautakunnalle sen 

edellyttämä selvitys avustuksen käytöstä. Mikäli selvitystä ei toimiteta, maksettu avustus voidaan 

periä takaisin.  

Avustuksen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tai 

muulla tavalla ilmoitetaan, että toimija on saanut Mynämäen sivistyslautakunnan avustusta.  

Avustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan sivistyslautakunnalle selvityksen varojen 

käytöstä. Avustusten saajan tulee määräaikaan mennessä tehdä raportti ja tiliselvitys avustuksen 

myöntäjälle. Avustusten raportti toimitetaan kunnalle 31.12. mennessä. Raportti voi olla 

vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää: 

 kuvaus avustuksen toteutumisesta 

 selvitys hakemuksessa esitetyn kustannusarvion toteutumisesta 

 oma arviointi avustuksen vaikuttavuudesta 

Avustusten hakuasiakirjat, päätökset ja raportit ovat julkisia asiakirjoja.  

 

Avustusten maksatus ja valvonta 

 

Kulttuuritoimella on oikeus valvoa myönnettyjen avustusvarojen käyttöä ja sitä varten sille on 

pyydettäessä annettava tarpeellisia tietoja ja selvityksiä.  

 

Kunnan viranomaisilla on oikeus valvoa myönnettyjen avustusvarojen käyttöä ja pyytää siihen 

liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli havaitaan, että 

avustuksen käyttämisessä on annettu virheellisiä tai erehdyttäviä tietoja tai on salattu seikkoja, 

jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuksen myöntämiseen tai sen suuruuteen, voidaan myönnetty 

avustus peruuttaa tai vaatia maksettavaksi takaisin kunnalle.  
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Avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman hakijan ilmoittamalle tilille. Harkinnan mukaan 

voi kulttuuritoimisto maksaa myönnetystä avustuksesta ennakkoa.  

 

Avustusta saaneilta edellytetään 

Esiintyvän ryhmän tulee saatua avustusta vastaan esiintyä korvauksetta kulttuuritoimen tai 

sivistyslautakunnan järjestämässä tilaisuudessa. Muiden kuin esiintyviin ryhmiin kuuluvien 

avustusten saajien kanssa sovitaan avustuksen myöntämisen yhteydessä parhaiten soveltuva tapa 

osallistua korvakusetta sivistyslautakunnan tai kulttuuritoimen järjestämään tapahtumaan tai 

muuhun vastaavan tilaisuuteen.  


