KULTTUURIAVUSTUSTUSTEN JAKOPERUSTEET
Kulttuuriavustukset voidaan jakaa perus- ja kohdeavustuksina.

Perusavustus
Perusavustus voidaan myöntää mäntyharjulaiselle kulttuuri- / kotiseututyötä harjoittavalle
rekisteröidylle kulttuurijärjestölle ja harrastusjärjestöille.
Perusavustusta voi hakea yhdistyksen vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman
perusteella mm. tapahtumien järjestämiskustannuksiin, palkkakustannuksiin, materiaali- ja
laitehankintoihin, esiintymismatka- tai koulutuskustannuksiin, vuokriin tai muihin selkeästi
osoitettaviin kustannuksiin.
Perusavustuksen saamiseksi yhdistyksen tulee esittää toimintakertomus, tilinpäätös ja
tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta sekä toimintakauden hyväksytty
toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Avustuksen hakijan on selvitettävä kaikki muista lähteistä tulevat avustukset ja
avustusmuodot mm. kunnan tarjoamat toimitilat tai välineet. Perusavustuksen myöntämisessä
kiinnitetään huomiota yhdistyksen avustuksen tarpeeseen, toiminnan määrään, laatuun ja monipuolisuuteen ja jäsenmäärään. Toiminnalla on oltava kulttuuritoimintaa monipuolistavaa,
kulttuurista vuorovaikutusta, harrastusmahdollisuuksia tai kulttuurin saavutettavuutta lisäävää
vaikutusta. Lastenkulttuurin edistäminen tai muiden erityisryhmien huomioonottaminen toiminnassa katsotaan eduksi perusavustusta myönnettäessä.
Perusavustuksen myöntäminen edellyttää toiminnan vastikkeellisuutta. Tämä tarkoittaa, että
yhdistyksen toiminta on oltava ulospäin suuntautuvaa ja avointa. Perusavustuksella tuettu
yhteisö osallistuu mahdollisuuksien mukaan esim. kunnan kulttuuripalvelujen järjestämiin
tapahtumiin esiintymällä tai tarjoaa kuntalaisille onkin muun mahdollisuuden tutustua
yhdistyksen toimintaan (esim. laitosvierailut, näyttelyn järjestäminen tms. ).
Perusavustuksen käytöstä on toimitettava lyhyt raportti kulttuurisihteerille seuraavan
vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kohdeavustus
Kohdeavustusta voidaan myöntää produktiokohtaisesti erilaisille työryhmille tai
yksittäiselle henkilölle ja lähtökohtana on kulttuuripalveluiden tuottaminen
mäntyharjulaisille.
Kohdeavustusta voi hakea tiettyyn kohdennettuun Mäntyharjulla tapahtuvaan ja kunnan taidetai kulttuuritarjontaa monipuolistavaan kulttuuritoimintaan mm. konsertit, näyttelyt, kurssit, seminaarit, näytelmät, kotiseututyö- ja perinteen säilyttäminen yms. tapahtumat tai julkaisutoimintaan mm. äänite, kirja tai muu painotuote.
Kohdeavustusta haettaessa projektista tai tapahtumasta on toimitettava toimintasuunnitelma
toteutusaikatauluineen sekä kustannusarvio. Kohdeavustus maksetaan hakijan tilille selvitystä vastaan sen jälkeen kun ko. avustettava tapahtuma on toteutunut. Mikäli suunniteltu
avustuskohde ei toteudu, avustusta ei makseta. Perustellusta syystä kohdeavustuksen voi
anoa käyttöön myös etukäteen. Tässä tapauksessa avustuksen saajan on toimitettava
selvitys kohdeavustuksen käytöstä tapahtuman jälkeen, mutta viimeistään ko. avustusvuoden
loppuun mennessä. Mikäli kohdeavustuksella tuettu hanke tai tapahtuma ei ole toteutunut

suunnitellulla tavalla tai selvitystä ei ole toimitettu voidaan avustus periä kokonaan tai osaksi
takaisin. Myös avustuksen käyttötarkoituksen muutos on anottava kirjallisesti kulttuuritoimelta.
Toteutusbudjetiltaan alle 300 euron tapahtumia tai hankkeita ei avusteta. Hakijalta edellytetään tapahtumaan myös omarahoitusosuutta. Pääsymaksullisiin tapahtumiin avustus voidaan
myöntää ennakolta päätettyyn summaan asti tappiontakuuna, jolloin avustusta haetaan ennakkoon tilaisuuden järjestämisestä arvioidun tappion mukainen summa. Avustuksen suuruus
määräytyy tilaisuuden jälkeen tiliselvityksen mukaisesti, kuitenkin enintään ennalta myönnettyyn summaan saakka. Yksityishenkilöille ei myönnetä avustusta ammattiopintoihin.
Kohdeavustusta haetaan ennakkoon.

