IITIN KUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden harkinnanvaraiset avustukset
Harkinnanvaraisilla avustuksilla luodaan edellytyksiä iittiläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, ja
kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään
yhteisölliseen toimintaan. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa vuosittain kulttuuri- liikunta- ja
nuorisotoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia avustuksia talousarviomäärärahojen puitteissa.

Avustusperiaatteet
1) Harkinnanvaraisen avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustusta
voidaan pitää sen käyttötarkoituksen toteuttamisen kannalta tarpeellisena ja
tarkoituksenmukaisena.
2) Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan
tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.
3) Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan
avoimesti asukkaille.
4) Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena
olevan toiminnan toteuttamisessa. Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa katsotaan eduksi.
5) Avustuksen hakijan tulee antaa hakemuksessa riittävä tieto rahan käyttötarkoituksesta ja
hakijan tulee perustella avustuksen tarve.
6) Avustettavan toiminnan tulee olla kunnan strategian ja tavoitteiden kanssa yhteensopivia.
7) Harkinnanvaraiset avustukset myönnetään yhteisölle vain yhdestä kunnan toimielimestä ja
yhteisölle myönnetään pääsääntöisesti vain yhdenlaista avustusta.
8) Avustusta myönnetään pääsääntöisesti rekisteröidyille iittiläisille yhteisöille ja avustuksia ei
myönnetä tunnustuspalkintoja lukuun ottamatta yksityishenkilöille.
9) Yhteisön tulee toimittaa kunnalle toimintakertomuksensa, tilinpäätöksensä,
toiminnantarkastuskertomuksensa, talousarvionsa ja toimintasuunnitelmansa ennen
avustuspäätöstä.
10) Yhteisön tulee pyydettäessä toimittaa kunnalle myös yhteisön jäsenluettelo ja
yhdistysrekisteriote.
11) Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
12) Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustusta saaneen yhteisön tilit.
13) Harkinnanvarainen avustus voidaan periä takaisin, mikäli hakemuksen tai annettujen
selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä.
14) Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä

Avustusmuodot
1) Toiminta-avustus,
2) Kohdeavustus
3) Tunnustuspalkinnot

1) Toiminta-avustus
Toiminta-avustus on pääsääntöisesti rekisteröityneiden iittiläisten järjestöjen koko vuoden
säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. Toiminta-avustusta ei myönnetä järjestöjen
investointeihin tai liiketoimintaan, yrityksille tai keskusjärjestöille tai edelleen jaettavaksi.
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2) Kohdeavustus
Kohdeavustuksia myönnetään Iitissä tapahtuviin hankkeisiin, tapahtumiin tai toimintoihin.
Kohdeavustus myönnetään pääsääntöisesti iittiläisille tai Iitissä toimiville yhteisöille, jotka eivät ole
saaneet toiminta-avustusta.
Kohdeavustushakemuksen liitteenä tulee olla muiden vaadittavien asiakirjojen lisäksi
avustuskohteen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Kohdeavustus maksetaan pääsääntöisesti toteutuneiden kustannusten mukaan tositteita vastaan.
Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai
kuluihin ja kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
Kohdeavustusta ei myönnetä tapahtumiin tai hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden
tarkoituksena on liiketaloudellinen toiminta. Pääsymaksullisiin tapahtumiin kohdeavustus
myönnetään pääsääntöisesti tappiotakuuna.

4) Tunnustuspalkinto
Iitin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi halutessaan myöntää ansioituneelle iittiläiselle järjestölle
tai henkilölle tunnustuspalkinnon, jonka hakumenettelystä ja myöntämisperusteista lautakunta
päättää erikseen. Voimassa olevia tunnustuspalkintojen sääntöjä ovat Iitin kulttuuripalkinnon
sääntö, vuoden nuori iittiläinen ja ansioituneiden urheilijoiden palkitsemissääntö.

Avustusten käsittely
Harkinnanvaraisten avustusten hakuajasta kuulutetaan kunnassa yhteisesti. Avustuksia haetaan
hakulomakkeella, joka on saatavissa Monitorista, Iitin kunnankirjastosta, vapaa-aikatoimistosta ja
kunnan internet -sivuilta. Hakemuslomakkeessa pyydetyt tiedot tulee toimittaa täydellisinä.
Pääsääntöisesti hakemukset tulee jättää viimeistään 30.4. 31.3. kuluvaa vuotta.

Kulttuuriavustukset
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi edistää, tukea ja järjestää
kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan tässä taiteen harjoittamista ja
harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuurin
edistämistä ja vaalimista.
Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle ja taiteen tekemiselle ja
harrastamiselle. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka
suunnataan avoimesti kaikille.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi
paikallisten kulttuuritoimijoiden toimintaan ja hankkeisiin. Avustuksia myönnetään pääsääntöisesti
rekisteröityjen iittiläisten kulttuurijärjestöjen toimintaan.

Nuorisoavustukset
Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisotyön
toteuttamisesta vastaavat kunnat, nuorisoyhdistykset ja muut nuorisotyötä tekevät järjestöt.
Nuorisotyön palveluja voidaan toteuttaa myös kuntien yhteistyönä. Kunnan nuorisotyöhön ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 29.1.2015 §1
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politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet,
tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen,
kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä
tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja
tarpeisiin sopivat toimintamuodot.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi
nuorisoavustuksiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämillä nuorisoyhdistysten
avustuksilla tuetaan paikallisten nuorisoyhdistysten toteuttamaa nuorisotyötä tai nuorisotapahtumia.
Pääsääntöisesti tuetaan rekisteröityjä nuorisoyhdistyksiä.

Liikunta-avustukset
Liikuntalain tarkoituksena on edistää liikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua sekä niihin liittyvää
kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja
kehitystä liikunnan avulla.
Liikuntamahdollisuuksien- ja olosuhteiden kehittäminen katsotaan kuuluvaksi kunnalle. Liikunnan
järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikunta- ja urheiluseurat. Kunnan tulee luoda edellytyksiä
kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa
ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi
liikunta-avustuksiin. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämillä liikunta-avustuksilla tuetaan
paikallista liikunnan kansalaistoimintaa eli pääsääntöisesti rekisteröityjen liikunta- ja
urheiluseurojen toimintaa.
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URHEILIJOIDEN PALKITSEMISSÄÄNTÖ

1. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain (kalenterivuosi) ansioituneet
urheilijat ja joukkueet sekä harkintansa mukaan muut paikkakunnan liikuntatoimintaa
huomattavasti edistäneet henkilöt (esim. valmentaja, ohjaaja, toimitsija, tuomari).
2. Palkitsemistilaisuus järjestetään helmi-maaliskuun aikana.
3. Palkitseminen voi kohdistua palkitsemisvuoden alussa 1.1. Iitin kunnassa
henkikirjoilla olevaan urheilijaan tai paikkakunnalle rekisteröityyn joukkueeseen tai
yhdistykseen. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö on iittiläisiä, palkitaan kaikki
joukkueen jäsenet. Muutoin joukkueesta palkitaan vain iittiläiset urheilijat. Alle 16vuotiaita palkitaan vain poikkeuksellisen suuresta saavutuksesta.
4. Palkitsemisperusteena on SM-mitali tai tätä korkeammat saavutukset. Lautakunta
voi harkintansa mukaan palkita myös nuorten tai aikuisten SM-kilpailuissa sijoille 410 sijoittuneet urheilijat/joukkueet.
5. Yksilöurheilijat ja joukkueet palkitaan urheiluvälinelahjakortein paikalliseen
urheiluliikkeeseen ja Iitin paras urheilija palkitaan stipendillä.
6. Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa urheiluseuran/joukkueen on kuuluttava
valtakunnalliseen urheilujärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan
sopimuksen.
7. Esitykset palkittavista urheilijoista ja joukkueista pyydetään paikallislehden
välityksellä.
8. Myöhästyneitä esityksiä palkittavista ei oteta huomioon.
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VUODEN NUORI IITTILÄINEN -PALKITSEMISSÄÄNTÖ

1) Palkittavan tulee olla alle 20 -vuotias iittiläinen henkilö tai ryhmä.
2) Palkittava henkilö tai ryhmä edistää toiminnallaan iittiläisten nuorten
hyvinvointia, tuo Iittiä kotikuntanaan esille tai tekee merkittävän
kertaluontoisen tai toistuvan suorituksen.
3) Palkinnolla kannustetaan ensisijaisesti nuorta tai ryhmää, joka
harrastaa esimerkiksi lajia, jossa ei perinteisesti kilpailla tai nuorta tai
ryhmää, joka nousee esiin.
4) Palkinto myönnetään vuosittain tai se voidaan jättää myöntämättä.
5) Palkinnon hakuaika on vuoden loppuun mennessä
6) Hakemukset ja ehdotukset osoitetaan nuoriso-ohjaajalle,
nuorisovaltuusto tekee esityksen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle,
joka päättää palkinnon saajasta.
7) Näitä palkitsemissääntöjä voidaan muuttaa kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan erillisellä päätöksellä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.11.2013 § 48
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IITIN KUNNAN KULTTUURIPALKINNON SÄÄNTÖ:

1. Palkinnon nimi on Iitin kunnan kulttuuripalkinto
2. Kulttuuripalkinnon myöntää Iitin kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
3. Kulttuuripalkinto myönnetään yksityishenkilölle tai ryhmälle ansiokkaasta
toiminnasta iittiläisen kulttuurin hyväksi
4. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle voidaan tehdä esityksiä palkittavasta
kohteesta. Lautakunta päättää palkinnon saajasta
5. Kulttuuripalkinto myönnetään vuosittain tai se voidaan jättää jakamatta
6. Kulttuuripalkinto luovutetaan kunnan itsenäisyyspäivän juhlassa
7. Kulttuuripalkinnon sääntöä voidaan muuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan
erillisellä päätöksellä

Kirjasto-kulttuurilautakunta 31.10.2010 § 31
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 21.11.2013 § 58
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