SOMERON KAUPUNKI
Sivistyslautakunta

KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET
Avustusohjeet 2018

Avustusten myöntämisen edellytykset

Hakijan kotipaikka on Somero.

Kohdeavustusta voidaan myöntää paikalliseen kulttuuritoimintaan sellaiselle rekisteröidylle tai
rekisteröimättömälle yhdistykselle tai ryhmälle (vähintään kolme henkilöä), joka ei voi hakea
toimintaansa perusavustusta kunnan nuoriso- tai liikunta-avustuksista.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua paikalliseen kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja
harrastamiseen, kulttuuripalvelujen tarjontaan ja käyttöön, kotiseututyöhön tai paikallisen
kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen. Toiminta on selvitettävä hakemuksessa
tarkasti.

Avustus on käytettävä sivistyslautakunnan hyväksymään kulttuuripalveluun. Hakemuksen
liitteenä tulee olla toimintasuunnitelma rahoitussuunnitelmineen, tilinpäätös, toimintakertomus,
tilintarkastuskertomus.

Hakijalta edellytetään omaa rahoitusta ja aktiivista panostusta avustuksen kohteena olevan
toiminnan toteuttamisessa.

Yhdistyksen tulee toimittaa voimassa olevat säännöt koulutoimistoon. Mikäli yhdistyksen
sääntömääräinen kokous tekee muutoksia yhdistyksen sääntöihin, yhdistyksen hallitus tai
nimenkirjoittajat vaihtuvat, on muutoksista ilmoitettava välittömästi Someron kaupungin
koulutoimistoon.

Em. summasta voidaan käyttää ns. kulttuuristipendeihin perustellusti 300 € Kulttuuri ry:n
esityksestä
Avustusta ei myönnetä opinto- ja virkistysmatkoihin, opinnäytetöiden tekemiseen, apurahoina ja
stipendeinä edelleen jaettavaksi eikä kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan.
Avustusta myönnettäessä huomioidaan hakijan kulttuuripalveluja tuottavaan toimintaan saama
muu Someron kaupungin myöntämä tuki (kannatusmainokset, harjoitustilat, opiston palvelut jne.).
Puutteellisesti täytettyä tai myöhästyneenä saapunutta avustushakemusta ei huomioida.
Painopistealueet
Someron kaupungin kulttuuripalvelujen toiminnan painopisteitä ovat harrastusteatteritoiminta,
kotiseututyö / paikallinen kulttuuriperinne, lasten- ja nuortenkulttuuri sekä senioriväestölle
kehitettävä kulttuuritoiminta.
- toiminnan merkitys kaupungin koko kulttuuritoimeen, saavutettavuus
- hakijoiden omatoimisuus
- toiminnan laatu ja toiminnan laajuus
- muualta saadut avustukset
- uusien kulttuuritoimintamallien kehittäminen Someron kaupungissa
Mikäli kulttuuripalvelun tuottaminen ei ole ympärivuotista ja hakija tekee vain yhden tai kaksi
tuotantoa vuodessa, tulee avustushakemuksessa tuoda se selkeästi ilmi (esim. taidenäyttely,
konsertti, lauluilta jne.).
Avustusten hakeminen

Sivistyslautakunnan vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyy 1.12.2017 klo 15. Myöhässä
saapunut tai puutteellinen hakemus jätetään käsittelemättä.


Hakemus laaditaan lomakkeelle, joita on saatavana kaupungintalon neuvonnasta,
sivistystoimistosta tai kaupungin kotisivuilta www.somero.fi/Ajankohtaista. Hakulomakkeen
kaikki kohdat on täytettävä. Hakemus toimitetaan osoitteeseen Someron sivistystoimisto,
PL 41 (Joensuuntie 20), 31401 Somero.

Avustushakemukseen tulee liittää:

toimintasuunnitelma, talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta

yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole jo aiemmin toimitettu sivistystoimistoon
Avustuksen seuranta ja maksaminen
Avustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse tai pöytäkirjaotteella. Toiminta-avustus
maksetaan valitusajan umpeuduttua. Kohdeavustus maksetaan kuitteja vastaan toimintavuoden
aikana. Kuitit on esitettävä viimeistään 31.12. Ks. tarkemmin hakulomake.
Jos avustuksen saaja on antanut koulutoimistolle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta
koskevissa asioissa, avustusvarat on palautettava niin vaadittaessa.

