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Voimassa 1.1.2021 alkaen

SIVISTYSLAUTAKUNNAN YHDISTYKSILLE JA YHTEISÖILLE
MYÖNTÄMIEN HARKINNANVARAISTEN AVUSTUSTEN
PERIAATTEET
Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön 5 §:n mukaisesti sivistyslautakunnan
tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista.
Tämä yleisohje koskee niitä varoja, jotka sivistyslautakunnan talousarvion
käyttösuunnitelmassa on kunakin vuonna osoitettu harkinnanvaraisina avustuksina
jaettavaksi siuntiolaisten yhdistysten ja yhteisöjen avustamiseen.
Alla on esitetty 1) kulttuuri-, 2) nuoriso-, 3) liikunta- sekä 4) vapaan sivistystoiminnan
harkinnanvaraisten yleisavustusten, toiminta-avustusten ja starttiavustusten
myöntämisperiaatteet ja -perusteet. Tässä asiakirjassa on selvitetty se, kuinka avustuksia
haetaan ja ketkä avustuksista päättävät sekä se, miten avustukset maksetaan avustuksen
saajalle ja kuinka avustusten käyttöä seurataan.
Siuntiolaisille urheilijoille myönnettävistä suorituksiin perustuvista apurahoista ja
muistamisesta ohjeistetaan erikseen sivistyslautakunnan 25.10.2012 § 85 hyväksymässä
urheilijoiden apuraha- ja muistamissäännössä. Kulttuuripalkinnon säännöt on hyväksytty
sivistyslautakunnassa 21.11.2018 § 102 .

Menettelyt avustusasioissa
Avustusten hakeminen
Avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa. Avustusta haetaan avustuslomakkeella
määräaikaan mennessä. Hakuaika on vuoden alusta helmikuun viimeiseen päivään.
Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Hakemuslomakkeita saa kunnan
internetsivuilta www.siuntio.fi sekä sivistystoimistosta. Myöhässä saapuneita hakemuksia
ei oteta huomioon. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on
saapunut kunnan kirjaamoon helmikuun viimeisenä päivänä klo 15.45 mennessä.
Edellisenä vuonna avustusta saaneille tahoille voidaan myöntää anomuksesta avustuksen
ennakkoa enintään 30 % edellisen vuoden avustuksen määrästä edellyttäen, että saaja
sitoutuu palauttamaan maksetun ennakon, mikäli oikeus avustuksen saantiin evätään
lautakunnan lopullisella päätöksellä.
Mikäli avustuksia varten varattuja varoja jää tai palautuu kevään avustusten jaon jälkeen,
jaetaan jäljelle jääneet varat syksyllä.

Avustushakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:
1) Yhdistyksen ajantasaiset säännöt.
2) Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
edelliseltä kaudelta. Lausunnossa on todettava, onko edellisenä vuonna mahdollisesti
saatu avustus käytetty avustusehtojen mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut
on eriteltävä toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteessä.
3) Talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Mikäli
hakijan toiminnasta vain pieni osa toteutetaan Siuntiossa, talousarvio ja
toimintasuunnitelma toimitetaan
a. avustettavaa toimintaa koskevilta osiltaan ja
b. siltä osin, kuin ne vaikuttavat avustuksella järjestettävään toimintaan.
Avustushakemuksesta liitteineen tulee käydä ilmi avustuspäätöksen tekemiseksi
tarvittavat tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta. Ennen avustuspäätöksen tekemistä
voidaan hakijalta pyytää tarvittavat lisäselvitykset avustettavaa toimintaa koskien.
Päätös avustusasioissa
Sivistyslautakunta päättää avustuksista sivistystoimenjohtajan esittelyn pohjalta. Päätöksiä
tehtäessä vältetään avustusten tarpeetonta pirstomista. Avustusten jakamisen tarkoitus on
mahdollistaa toimintaa, joten varoja jaetaan tarvittaessa vuorotteluperiaatteella tai muulla
mielekkäällä tavalla siten, että avustus myös tosiasiallisesti mahdollistaa tuettavan
toiminnan toteutusta.
Yleisavustus voi olla enintään 50% viimeksi hyväksytyn tilinpäätöksen osoittamista
varsinaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Toiminta-avustus voi olla enintään
50% avustettavan toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Mikäli hakija saa sekä
yleisavustusta että toiminta-avustusta, voidaan hakijalle myöntää yhteensä enintään 50%
hakijan varsinaisen toiminnan aiheuttamista kustannuksista.
Hyväksyttäviä menoja eivät ole välitystoiminnasta, tulonhankinnasta tai liiketoiminnasta
aiheutuvat menot, ilmoitushankintakulut, velkojen lyhennykset, kokouspalkkiot,
jäsenmaksut, poistot ja varaukset.
Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä kirjallinen sivistyslautakunnan
kokouspöytäkirjan päätösote. Ote lähetetään hakemuslomakkeella ilmoitettuun
yhdistyksen osoitteeseen. Hakijalla on oikeus muutoksenhakuun. Päätökseen liitetään
muutoksenhakuohje.
Avustuksen maksaminen
Lautakunnan päätöksen mukainen avustus maksetaan hakijan hakemuksessa
ilmoittamalle pankkitilille.
Avustuksen käytön seuranta
Allekirjoittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Siuntion kunnalle
takaisin yhdistykselle maksetun avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös

kumotaan tai yhdistys rikkoo avustusehtoja. Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa
saajan varainhankinta ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen
selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia
maksettavaksi takaisin.
Jos toiminta-avustuksen hakemuksessa ilmoitetun toiminnan laatu ja/tai ajoitus muuttuu,
tulee muutos hyväksyttää kirjasto- ja vapaa-aikapalveluiden päälliköllä.
Jos hakemuksessa ilmoitettu toiminta jää toteuttamatta toiminta-avustuksen hakijasta
johtuvasta syystä, tulee avustus palauttaa täysimääräisenä. Mikäli toiminnan toteutumatta
jääminen johtuu muusta syystä, tulee avustus palauttaa niiltä osin, kuin sitä ei ole vielä
käytetty hakemuksen mukaisiin järjestelykuluihin. Esimerkiksi oman rahoituksen
puuttuminen/vetäjän puuttuminen ovat hakijasta johtuvia syitä. Esimerkiksi osallistujien
puute hyvästä tiedottamisesta huolimatta on ”muu syy”.

1. Kulttuuritoiminnan yleis- ja toiminta-avustukset
Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia
kulttuuripalveluja. Kulttuuritoiminnan avustuksia hakevien on hakemuksessaan eriteltävä
alle 29-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten määrä.
Kulttuuritoiminnan avustuksia ei myönnetä
- urheilu-, nuoriso- tai vapaan sivistystyön järjestöille
- niille järjestöille ja yhdistyksille, joille jokin muu kunnan viranomainen on myöntänyt
yleisavustusta
- kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
- verotusoikeuden omaavan yhteisön tukemiseen
- avustusta ei myönnetä avustuksina edelleen jaettavaksi

Yleisavustus
Myöntämisperiaatteet ja -perusteet
Yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten siuntiolaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja
yhteisöjen ympärivuotiseen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään
edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta on kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain
(166/2019) 2 §:n mukaista toimintaa. Hakija voi saada yleisavustusta ainoastaan yhdeltä
sivistyslautakunnan alaiselta toimintasektorilta.

Toiminta-avustus
Myöntämisperiaatteet ja -perusteet
Toiminta-avustusta voidaan myöntää nimettyyn toimintaan. Toiminta-avustusta voidaan
myöntää sellaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen Siuntiossa toteutettavaan

toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja
joiden toiminta on kuntien kulttuuritoiminnasta säädetyn lain (166/2019) 2 §:n mukaista
toimintaa, johon siuntiolaiset voivat osallistua.

Avustuksista päättäminen
Sivistyslautakunta päättää avustuksista sivistystoimenjohtajan esittelyn pohjalta.
Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita:
1) Hakijan avustettavan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu
a. eri toimijoiden määrä avustettavassa toiminnassa
b. hakijan toiminnan alueellinen kattavuus
2) Hakijan taloudellinen asema
a. hakijan varallisuus
b. hakijan oma varainhankinta
3) Hakijan muualta saamat avustukset ja niiden käyttö
4) Hakijan toiminnan merkitys siuntiolaiselle kulttuuritoiminnalle
5) Hakijan mahdollisesti edellisenä vuonna saama avustus
6) Hakijan Siuntion kunnan tilojen käytölle mahdollisesti myönnetty maksuttomuus tai
alennettu käyttövuoron hinta
7) Hakijan yhteys- ja toimintatietojen julkisuus ja saatavuus sähköisesti (yhdistyksen
verkkosivut, some-kanavat, kunnan ylläpitämä yhdistysrekisteri)
8) Hakijan toimintasuunnitelmassa kuvaamat toiminnan kehittymisen tavoitteet ja tulevan
toimintakauden painopisteet
Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen siuntiolaisen
kulttuuritoiminnan ja -kasvatuksen kannalta.

Uuden yhdistyksen starttiavustus
Starttiavustusta voidaan myöntää kulttuuriyhdistyksille, jotka ovat aloittaneet toimintansa
kuluvana tai avustusten hakuvuotta edeltävänä vuonna siten, että niihin ei voida soveltaa
yleisavustuksen tai toiminta-avustuksen periaatteita. Muilta soveltuvilta osin
starttiavustukseen pätevät kuitenkin samat ehdot, kuin muihinkin avustuksiin. Näille
yhdistyksille sivistyslautakunta voi myöntää harkinnan mukaan starttiavustusta enintään
200 €/ yhdistys. Starttiavustusta haetaan samalla lomakkeella ja samaan
hakupäivämäärään mennessä kuin yleisavustustakin.

2. Nuorisotoiminnan yleis- ja toiminta-avustukset
Nuorisotoiminnan avustuksia hakevien on hakemuksessaan eriteltävä alle 29-vuotiaiden ja
alle 18-vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrä.

Avustusta voivat saada:
- valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva
paikallisyhdistys tai aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistä vähintään 2/3
on alle 29 -vuotiaita
- muu paikallinen rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön henkilöjäsenyyteen
perustuva nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29 -vuotiaita.
Rekisteröimättömältä yhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja
sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen
nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. Rekisteröimättömiä yhdistyksiä ovat myös ne
aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot / -jaostot, jotka ovat kirjanpidossa erotettavissa
pääjärjestöstä
- Hakija voi saada yleisavustusta ainoastaan yhdeltä sivistyslautakunnan alaiselta
toimintasektorilta.
Nuorisotoiminnan avustuksia ei myönnetä
- urheilu-, kulttuuri- tai vapaan sivistystyön järjestöille
- verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen
- kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
- lakisääteisille oppilaskunnille
- avustuksina edelleen jaettavaksi
- niille yhdistyksille, joille joku muu kunnan viranomainen on myöntänyt
yleisavustusta

Yleisavustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten siuntiolaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja
yhteisöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen ympärivuotiseen
toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja
joiden toiminta on nuorisolain (1285/2016) 2 §:n tarkoittamaa nuorisotoimintaa.

Toiminta-avustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Toiminta-avustusta voidaan myöntää nimettyyn toimintaan. Toiminta-avustusta voidaan
myöntää sellaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen sääntömääräiseen ja
toimintasuunnitelman mukaiseen Siuntiossa järjestettävään toimintaan, jotka ovat
aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toiminta on
nuorisolain (1285/2016) 2 §:n tarkoittamaa nuorisotoimintaa, johon siuntiolaiset voivat
osallistua.

Avustuksista päättäminen
Sivistyslautakunta päättää avustuksista sivistystoimenjohtajan esityksen pohjalta.
Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita:
1) Hakijan avustettavan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu
a. alle 29 –vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrä, painotus
erityisesti alle 18 –vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrällä
b. eri toimintojen määrä
c. järjestön toiminnan alueellinen kattavuus
2) Hakijan taloudellinen asema
a. hakijan varallisuus
b. haetun avustuksen suhde hakijan muuhun varainhankintaan
c. hallintokulujen suhteettoman suuri osuus edellisen tilikauden kokonaismenoista
(vaikuttaa avustukseen pienentävästi)
3) Hakijan valtiolta, kunnalta ja seurakunnalta saamat avustukset ja avustuslainat sekä
niiden käyttö
4) Hakijan nuorisotyöllinen merkitys
a. nuorison edunvalvontatehtävät
b. nuorten yhteiskunnallinen aktivointi ja sosiaalinen vahvistaminen
c. nuorten osallisuuden ja osallistumisen tukeminen
d. monikulttuurisuuden ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen
e. yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistäminen
f. hakijajärjestön ainutlaatuisuus
5) Kunnan hakijalle mahdollisesti aiempina vuosina myöntämät avustukset
6) Hakijan Siuntion kunnan tilojen käytölle mahdollisesti myönnetty maksuttomuus tai
alennettu käyttövuoron hinta
7) Hakijan yhteys- ja toimintatietojen julkisuus ja saatavuus sähköisesti (yhdistyksen
verkkosivut, some-kanavat, kunnan ylläpitämä yhdistysrekisteri)
8) Hakijan toimintasuunnitelmassa kuvaamat toiminnan kehittymisen tavoitteet ja tulevan
toimintakauden painopisteet
Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen siuntiolaisen
nuorisotyön ja kasvatuksen kannalta.

Uuden yhdistyksen starttiavustus
Starttiavustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksille, jotka ovat aloittaneet toimintansa
kuluvana tai avustusten hakuvuotta edeltävänä vuonna siten, että niihin ei voida soveltaa
yleisavustuksen tai toiminta-avustuksen periaatteita. Muilta soveltuvilta osin
starttiavustukseen pätevät kuitenkin samat ehdot, kuin muihinkin avustuksiin. Näille
yhdistyksille sivistyslautakunta voi myöntää harkinnan mukaan starttiavustusta enintään
200 €/ yhdistys. Starttiavustusta haetaan samalla lomakkeella ja samaan
hakupäivämäärään mennessä kuin yleisavustustakin.

3. Liikuntatoiminnan yleis- ja toiminta-avustukset
Avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kuntalaisille tarjottavia
liikuntapalveluja. Liikuntatoiminnan avustuksia hakevien on hakemuksessaan eriteltävä
alle 29-vuotiaiden ja alle 18-vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrä.
Liikunnan avustuksia ei myönnetä:
- kulttuuri-, nuoriso- ja vapaan sivistystyön järjestöille
- verotusoikeuden omaavan yhdistyksen liikuntatoimintaan
- työpaikkojen urheiluseuroille/yhdistyksille, joiden liikuntatoiminta on suunnattu
yrityksen henkilökunnalle
- kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
- avustusta ei myönnetä avustuksina edelleen jaettavaksi

Yleisavustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten siuntiolaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja
yhteisöjen sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen ympärivuotiseen
toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja
joiden toiminta on liikuntalain (390/2015) 2 §:n mukaiseen liikuntatoimintaan.
Liikuntatoiminnan yleisavustusta voidaan myöntää siuntiolaiselle yhteisölle, jonka
liikuntatoiminta on hyvin laajaa tai alueellisesti merkittävää tai se täydentää kunnallista
liikuntapalvelutarjontaa.

Toiminta-avustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Toiminta-avustusta voidaan myöntää nimettyyn toimintaan. Toiminta-avustusta voidaan
myöntää liikuntajärjestöille niiden sääntömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen
liikuntalain (390/2015) 2 §:n mukaiseen liikuntatoimintaan, jota toteutetaan Siuntiossa ja
johon siuntiolaiset voivat osallistua.
Liikuntatoiminnan toiminta-avustusta voidaan myöntää järjestölle/yhdistykselle, jonka
Siuntiossa järjestetty liikuntatoiminta on hyvin laajaa tai alueellisesti merkittävää tai se
täydentää kunnallista liikuntapalvelutarjontaa.

Avustuksista päättäminen
Sivistyslautakunta päättää avustuksista sivistystoimenjohtajan esityksen pohjalta.
Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita:

1) Hakijan avustettavan liikuntatoiminnan määrä, laajuus ja laatu sekä toiminnan
kohdentuminen lasten ja nuorten liikuntatoimintaan
a. ohjatut (ohjaus, valmennus), säännölliset harjoitustilaisuudet - kokonaismäärä
b. osallistuminen lajiliittojen alaiseen kilpailutoimintaan – kokonaissuoritteet
c. järjestetyt liikuntatapahtumat/turnaukset/kotiottelut – kokonaismäärä
2) Hakijan liikuntatoiminnan merkitys
a. ohjattuun, säännölliseen harjoitustoimintaan osallistuneet – kokonaismäärä
(suoritteet)/toimintavuosi
b. liikuntatoiminnan osallistuvat lajin aktiiviharrastajat – kokonaismäärä
c. järjestön/yhdistyksen aktiivitoimihenkilöt (hallinto, koulutetut
valmentajat/ohjaajat/tuomarit/ratamestarit yms.) – kokonaismäärä
3) Liikuntatoiminnan kustannukset ja hakijan taloudellinen asema. Kustannusten tulee
selvitä järjestön/yhteisön tilintarkastajien hyväksymästä tilinpäätöksestä.
a. säännöllisestä harjoitustoiminnasta aiheutuneet toimitilakulut
b. ohjaajille tai valmentajille suoritetut palkkiot/palkat sivukuluineen
c. hakijan Siuntion kunnan liikuntatilojen käytölle mahdollisesti myönnetty
maksuttomuus tai alennettu käyttövuoron hinta
d. hakijan muualta saamat avustukset sekä hakijalle mahdollisesti aiempina
vuosina myönnetyt avustukset
4) Hakijan yhteys- ja toimintatietojen julkisuus ja saatavuus sähköisesti (yhdistyksen
verkkosivut, some-kanavat, kunnan ylläpitämä yhdistysrekisteri)
5) Hakijan toimintasuunnitelmassa kuvaamat toiminnan kehittymisen tavoitteet ja tulevan
toimintakauden painopisteet
Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen siuntiolaisen
liikuntatoiminnan ja -kasvatuksen kannalta.

Uuden yhdistyksen starttiavustus
Starttiavustusta voidaan myöntää liikuntajärjestöille tai yhteisöille, jotka ovat aloittaneet
toimintansa kuluvana tai avustusten hakuvuotta edeltävänä vuonna siten, että niihin ei
voida soveltaa yleisavustuksen tai toiminta-avustuksen periaatteita. Muilta soveltuvilta osin
starttiavustukseen pätevät kuitenkin samat ehdot, kuin muihinkin avustuksiin. Näille
yhdistyksille sivistyslautakunta voi myöntää harkinnan mukaan starttiavustusta enintään
200 €/ yhdistys. Starttiavustusta haetaan samalla lomakkeella ja samaan
hakupäivämäärään mennessä kuin yleisavustustakin

4. Vapaan sivistystyön yleis- ja toiminta-avustukset:
Vapaan sivistystyön avustusta ei myönnetä:
- urheilu-, kulttuuri- tai nuorisojärjestöille
- niille järjestöille ja yhdistyksille, joille jokin muu kunnan viranomainen on myöntänyt
avustusta
- kaupallista toimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan
- verotusoikeuden omaavan yhteisön tukemiseen
- avustusta ei myönnetä avustuksina edelleen jaettavaksi

Yleisavustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Yleisavustusta voidaan myöntää sellaisten siuntiolaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja
yhteisöjen ympärivuotiseen toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään
edellisenä kalenterivuonna, ja jotka eivät kuulu mihinkään muihin tässä asiakirjassa
mainittuihin sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasektoreihin.
Vapaan sivistystyön avustuksia hakevien on hakemuksessaan eriteltävä alle 29-vuotiaiden
ja alle 18-vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrä.

Toiminta-avustus
Myöntämisperiaatteet ja – perusteet
Toiminta-avustusta voidaan myöntää nimettyyn toimintaan. Toiminta-avustusta voidaan
myöntää sellaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja yhteisöjen ympärivuotiseen toimintaan,
jotka toimivat Siuntiossa ja ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä
kalenterivuonna, ja jotka eivät kuulu mihinkään muihin tässä asiakirjassa mainittuihin
sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasektoreihin.
Hakija voi saada avustusta ainoastaan yhdeltä sivistyslautakunnan alaiselta
toimintasektorilta.

Avustuksista päättäminen
Sivistyslautakunta päättää avustuksista sivistystoimenjohtajan esittelyn pohjalta.
Jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita:
1) Hakijan avustettavan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu
a. alle 29 –vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrä, painotus
erityisesti alle 18 –vuotiaiden siuntiolaisten jäsenten/osallistujien määrällä
b. aktiivijäsenten määrä
c. eri toimijoiden määrä
d. hakijan toiminnan alueellinen kattavuus ja merkittävyys
2) Hakijan taloudellinen asema
a. hakijan varallisuus
b. hakijan oma varainhankinta
3) Hakijan muualta saamat avustukset ja niiden käyttö
4) Kunnan hakijalle mahdollisesti aiempina vuosina myönnetty avustus
5) Hakijan Siuntion kunnan tilojen käytölle mahdollisesti myönnetty maksuttomuus tai
alennettu käyttövuoron hinta
6) Hakijan yhteys- ja toimintatietojen julkisuus ja saatavuus sähköisesti (yhdistyksen
verkkosivut, some-kanavat, kunnan ylläpitämä yhdistysrekisteri)
7) Hakijan toimintasuunnitelmassa kuvaamat toiminnan kehittymisen tavoitteet ja tulevan
toimintakauden painopisteet

Lisäksi kiinnitetään huomiota hakijan harjoittaman toiminnan merkitykseen siuntiolaisten
hyvinvoinnin kannalta.

Uuden yhdistyksen starttiavustus
Starttiavustusta voidaan myöntää yhdistyksille tai yhteisöille, jotka ovat aloittaneet
toimintansa kuluvana tai avustusten hakuvuotta edeltävänä vuonna siten, että niihin ei
voida soveltaa yleisavustuksen tai toiminta-avustuksen periaatteita. Muilta soveltuvilta osin
starttiavustukseen pätevät kuitenkin samat ehdot, kuin muihinkin avustuksiin. Näille
yhdistyksille sivistyslautakunta voi myöntää harkinnan mukaan starttiavustusta enintään
200 €/ yhdistys. Starttiavustusta haetaan samalla lomakkeella ja samaan
hakupäivämäärään mennessä kuin yleisavustustakin.

