


Järjestöilta 3.2.2015 

kauppalantalolla klo 18.30 alkaen 
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Ohjelma 

• Kahvitarjoilu 

• Esittäytyminen 

• Järjestöavustusten haku 2015 

– Hakuohjeet ja periaatteet 

– Vuosiavustukset, lomake 

– Kohdeavustukset, lomake 

• Ajankohtaiset asiat, järjestöt ja kaupunki 
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Vuoden 2015 avustusten haku 

• Hakuilmoitus ja ohjeet  

• Haku päättyy 31.3.2015 klo 12.00 

• Vain 1 vuosiavustushakemus/ yhdistys 

– Voi hakea eri toimintoihin 
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Hakulomake 

• Kaikkiin kysymyksiin vastaukset 

• Edellisen vuoden avustuksen käytöstä 

selvitys 

• Haettavan avustuksen summa ja 

käyttötarkoitus 

• Pakolliset liitteet toimitettava hakuaikana! 
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Järjestöavustamisen tavoitteet 

• KH 19.11.2012: Kaupungin ja yhteisöjen 

välinen vuorovaikutus suunnataan ja 

tavoitteistetaan niin, että yhteisöjen toiminta 

vahvistuu ja että toiminnalla on vaikutusta 

asukkaiden oman elämänhallinnan 

vahvistamiseksi 

 Mitä tarkoittaa? Miten mitataan? 

4.2.2015 6 



Kulttuuriavustukset 2015 

• Vuosiavustusta voivat hakea taide-, kulttuuri- 

ja kotiseutuyhdistykset 

• Vuosiavustusta voi saada rekisteröity 

yhdistys, jonka kotipaikka on Sastamala tai 

sastamalalainen paikallisosasto 

• Kulttuurin vuosi- ja kohdeavustuksiin 

yhteensä käytettävissä 57.000 € 

• Vuosittain sama hakija voi saada vain joko 

vuosiavustuksen tai kohdeavustuksen/-sia 
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Liikuntajärjestöjen avustukset 

• Vuosiavustusta voi hakea sastamalalainen rekisteröity 

liikuntajärjestö tai sastamalalainen yhdistys, joka 

järjestää liikuntatoimintaa kaupunkilaisille tai kehittää 

liikuntamahdollisuuksia ja –olosuhteita 

• Avustuksella tuetaan liikunnan harraste- ja 

kilpailutoimintaa, erilaisten liikuntatapahtumien 

järjestämistä, terveysliikuntaa sekä erityisryhmille 

suunnattua toimintaa 

• Liikunnan vuosi- ja kohdeavustuksiin on käytettävissä 

yhteensä 95 000 € 

• Vuosittain sama hakija voi saada vain joko 

vuosiavustuksen tai kohdeavustuksen /-sia 
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Nuorisojärjestöjen avustukset 

• Myönnetään joko vuosi- tai kohdeavustuksena 

• Vuosiavustuksia voivat hakea rekisteröidyt sastamalalaiset 

nuorisoyhdistykset, joiden sääntömääriäisen toiminnan kohteena 

ovat alle 29-vuotiaat nuoret, lisätietoliite uutena 

• Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn 

• Kohdeavustuksia voivat hakea em. Lisäksi muut rekisteröidyt 

yhdistykset ja rekisteröimättömät ryhmät sastamalalaisille alle 29-

vuotiaille kohdennettuun nuorisotoimintaan 

• Kohdeavustuksia myönnetään ohjauspalkkioavustuksina, 

tapahtuma-ja/tai toiminta-avustuksina 

• Kohdeavustuksia ei myönnetä kaupungin omille prosesseille 

• Kohdeavustuksilla jatkuva haku 
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Kyläyhdistysten järjestöavustukset 

• Vuosiavustusta voi hakea rekisteröity, toimiva 

kyläseura tai –yhdistys, jonka kotipaikka on 

Sastamala 

• Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon 

yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja vaikuttavuus 

• Vuosiavustuksissa käytettävissä 19000€ 

• Muista kopio kiinteistöveroista (2500€) 

• Haettua korkeampaa avustusta ei voida myöntää 

• Viime vuonna korkein avustus 900€ 
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Sosiaalista vapaaehtoistyötä 

tekevien järjestöjen avustukset 
• Hakija on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Sastamala, tai 

sastamalalainen paikallisosasto.  

• Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen. Avustusta 

voidaan myöntää myös kohdeavustuksena kertaluonteisen hankkeen tai 

tapahtuman järjestämiseen.  

• Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, 

laatu ja laajuus ja vaikuttavuus kuntalaisiin sekä vaikutus kunnallisen 

sosiaalitoimen kustannusten vähentäjänä, avustuksen suunniteltu 

käyttötarkoitus, toimintasuunnitelman sisältö, alueellinen kattavuus ja 

toiminnan säännöllisyys,  

• Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema 

ja oma varainhankinta. 

• Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.  

• Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

• Avustusta on jaettavana v. 2015 yhteensä 14 200 €. 
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Veteraani- ja sotainvalidijärjestöjen 

avustukset 

• Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröitynyt 

yhdistys (=järjestö), tai sen sastamalainen 

paikallisosasto 

• Jakoperiaatteet päätetty sos.ja terv. ltk §74/2012 

• Vuosiavustus jaetaan järjestön sastamalalaisten, 

ns. veteraanitunnuksen omaavien jäsenten 

lukumäärän mukaan (tilanne 31.12.2014) 

• Avustuksiin yhteensä käytettävissä 12.000 € 

• Avustuksia ei myönnetä eteenpäin jaettaviksi 
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Eläkeläisjärjestöjen avustukset 

• Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröitynyt 

eläkeläisyhdistys (=järjestö), tai sen 

sastamalainen paikallisosasto 

• Jakoperiaatteet päätetty sos.ja terv. ltk §73/2012 

• Vuosiavustus jaetaan järjestön sastamalalaisten 

jäsenten lukumäärän mukaan (tilanne 

31.12.2014) 

• Avustuksiin yhteensä käytettävissä 4.000 € 

• Avustuksia ei myönnetä eteenpäin jaettaviksi. 
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Kohdeavustukset, liikunta-/nuoriso- 

ja kulttuuritoimintaan 
• Haku ympäri vuoden 

• Hakulomake kaupungin nettisivuilla 

• Kohdeavustusten myöntämisperusteet  

– Rekisteröidyt yhdistykset ja lisäksi 

rekisteröimättömät ryhmät Sastamalassa 

tapahtuvan tai sastamalalaisille kohdennetun 

liikunta-/nuoriso-/kulttuuritoiminnan  

kustannuksiin mm. ohjauspalkkioihin, 

tapahtumiin, liikuntapaikan rakentamiseen/ 

kunnostamiseen, kulttuuritoimintaan 
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Muut ajankohtaiset järjestöjen ja 

kaupungin asiat? 
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Akseli Gallen-Kallelan juhlavuosi 
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Kiitos ja menestystä! 
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