
KAUPUNGINHALLITUKSEN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN HAKEMINEN 2023 

Saarijärven kaupunginhallituksen 12.11.2012 hyväksymien avustustoiminnan yleisten  

periaatteiden mukaan kaupunginhallituksen päätöksellä myönnetään seuraavat toiminta-avustukset:     

- järjestöavustukset  
- projektiavustukset  
- kansainväliset avustukset  
- ylläpitoavustukset  
- avustukset kylätoimikunnille  
- avustukset monitoimitalojen ylläpitoon  
 
Yleisenä periaatteena on, että avustustoiminnan tulee olla vaikuttavaa ja tukea kuntastrategiaa.  

Sen tulee   toteuttaa osaltaan kunnan strategiasta johdettuja ohjelmia ja tavoitteita.   

Avustettavan toiminnan tulee toteuttaa kunnan strategisia tavoitteita.   

Erityistä huomiota kiinnitetään avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitus-

osuuteen ja kunnan edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.     

 

Toiminta-avustukset myönnetään kaupunginhallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden mukaan  

a. Asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien ennaltaehkäisyyn  

b. Kuntalaisten aktivointiin  

c. Yhteisöllisyyden vahvistamiseen 

  

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnan suunnitelmallisuus, hakijan oma rahoitusosuus, yhteis-

työ paikallisten järjestöjen sekä muiden toimijoiden kanssa sekä edellisten vuosien avustusten  

käyttötarkoituksen toteuttaminen.  Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen muille yhteisöille tai  

henkilöille jaettavaksi.    

 

Yhdeltä järjestöltä pyydetään yksi yhteinen hakemus (kylätoimikuntien avustukset/monitoimitalojen ylläpi-

toavustukset).    

 

Toiminta-avustusten jakokriteereinä ovat seuraavat tekijät:   

1) Määrälliset kriteerit  

• Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden kuntalaisten määrä  

• Toiminnan avustuksen tarve, avustuksen osuus tuloista  

• Tapahtumien määrä vuositasolla  

2) Laadulliset kriteerit  

Vastaavuus kunnan strategiseen ja toimielimen tavoitteeseen   

• Toiminta täydentää kunnan palveluita  

• toiminta tukee asetettuja tavoitteita  

• toiminta tarkoitettu ryhmille, joiden hyvinvointia pyritään erityisesti tukemaan  

 



Toiminnan tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus   

• toiminnasta ja tavoitteista on selkeät suunnitelmat  

• toimintaa kehitetään jatkuvasti  

• konkreettinen yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa  

Kylätoimikuntien toiminta-avustukset jaetaan perusosaan ja aktiivisuusosaan.  

Perusosa (40 % jaettavasta avustusmäärästä) jaetaan avustusta hakevien ja hakukriteerit täyttävien kylätoi-

mikuntien kesken tasaisesti.  

Aktiivisuusosassa (60 % jaettavasta avustusmäärästä) huomioidaan seuraavat pisteytettävät aktiiivisuuskri-

teerit: 

• kyläyhdistyksen järjestämien suunniteltujen tapahtumien määrä kuluvalla toimintakaudella 

2023 (toimintasuunnitelma, tapahtumittain eriteltynä) 

• Toimintaan osallistuneiden määrä edellisellä toimintakaudella 2022 

• Avustuksen osuus arvioiduista kokonaistuloista 

• Kylälle on tulossa kehittämistoimi, jossa kyläyhdistys on itse aktiivisena toimijana  

• Edellisen vuoden suunnitelmassa mainitut toimet on olennaisilta osin toteutettu  

Avustusta haetaan täyttämällä oheinen hakemuslomake.  

Hakemuslomakkeen jokainen kohta tulee täyttää huolellisesti.  

Hakemuslomake täytetään sähköisesti, tallennetaan ja lähetetään liitteineen sähköpostin liitetiedostona 

osoitteeseen kirjaamo@saarijarvi.fi.  

Lomakkeen voi myös tulostaa ja täyttää käsin ja toimittaa liitteineen kaupungintalon neuvontaan,  

osoite PL 13, 43101 Saarijärvi.   

 

Määräaika hakemuksen jättämiselle päättyy ma 28.2.2023 klo 15.00.  Tämän jälkeen tulleita hakemuksia  

ei oteta huomioon.    

 

Lisätietoja: talousjohtaja Maarit Tuononen 044 4598 207 


