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JÄRJESTÖAVUSTUKSET LEMILLÄ VUONNA 2022
Lemin kunta myöntää vuosittain järjestöavustuksia tukeakseen paikallisten
yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja
harkinnanvarainen kertaluontoinen kohdeavustus.
Avustuksen myönnetään talousarvion määrärahojen puitteissa hakemusten ja
vaadittavien liitteiden perusteella. Avustuksista päätettäessä arvioidaan ko.
asiakirjojen pohjalta hakevan tahon toiminaan tasoa, laajuutta, vaikuttavuutta,
aktiivista jäsenmäärää, jatkuvuutta sekä miten hyvin yhteisön toiminta tukee
Lemin kunnan strategiaa. Avustuksen saajan on oltava lemiläinen rekisteröity
yhdistys tai muualle rekisteröity yhdistys, joka toimii Lemin kunnan alueella tai
muu lemiläinen yhdistys, joka täyttää hakukriteerit ja pystyy toimittamaan
vaadittavat liitteet. Uusien hakijoiden tulee liittää kopio yhdistyksen säännöistä
ja ote yhdistysrekisteristä. Yhdistykset voivat hakea avustusta vain yhdestä
avustusmuodosta.
Lisäksi kulttuuritoimen avustuksia myönnettäessä lähtökohtana on
kulttuuripalveluiden tuottaminen lemiläisille ja omaperäisen kulttuuriperinnön
vaaliminen. Avustettavan toiminnan tulee olla kaikille avointa toimintaa ja
huomioida sen merkittävyys lemiläisen kulttuurielämän ja erilaisten
kulttuuritilaisuuksien kannalta.
TOIMINTA-AVUSTUKSET
Toiminta-avustuksia myönnetään yhteisölle sen yleisen, vuosittaisen toiminnan
tukemiseen ja toiminnan kehittämiseen.
Avustusryhmät ovat:
• kulttuuritoimen avustukset
• liikunta- ja nuorisotoimen avustukset
HARKINNANVARAINEN KERTALUONTOINEN KOHDEAVUSTUS
Avustusta myönnetään kertaluontoisesta toiminnasta koituviin kustannuksiin,
kuten rakennusmateriaaleihin, alueiden kunnostukseen tai yksittäisen
tapahtuman järjestämisestä koituviin kuluihin.
Hakemus löytyy sähköisesti osoitteesta www.lemi.fi/lomakkeet. Lisäksi
hakulomakkeita on saatavana Lemin kunnanvirastolta osoitteesta Toukkalantie
5, 54710 LEMI.
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Avustuksen hakeminen tapahtuu hakulomakkeella- tai sähköisellä lomakkeella
joka löytyy samalta sivulta (vaatii suomi.fi sekä pankkitunnukset), paperinen
hakulomake palautetaan täytettynä liitteineen 30.4.2022 klo 14 mennessä
osoitteella Lemin kunta, Sivistyslautakunta, Toukkalantie 5, 54710 LEMI.
Kuoreen merkintä ”Järjestöavustukset 2022”
Hakemuksen yhteydessä vaadittavat liitteet
Avustushakemuksen yhteydessä on toimitettava seuraavat yhteisön toimintaa
kuvaavat tiedot:
• toimintakertomus edelliseltä vuodelta
• toimintasuunnitelma avustusvuodelle (hakuvuosi)
• edellisen vuoden tilinpäätös
Hakemuksen arviointikriteerit
Avustuksia myönnettäessä arvioidaan järjestön toimintaa seuraavien kriteerien
pohjalta:
• toiminnan kuvaus ( mitä, missä, kenelle ja kuinka paljon järjestetään)
• toiminnan vaikuttavuus (kohderyhmät, jäsenmäärä, aktiivisten
toimijoiden määrä)
• avustettava toiminta tukee ja täydentää osaltaan kunnan palveluita ja
strategiaa hyvinvoinnin edistämisessä
• tukee asukkaiden yhteisöllistä toimintaa
Avustusten maksatus
Toiminta-avustukset maksetaan yhdistyksen tilille 30.5. mennessä.
Kohdeavustukset maksetaan kuittikohtaisen tilityksen jälkeen yhdistyksen tilille.
Tilitykset myönnetystä avustuksesta tulee toimittaa viimeistään 15.12.
mennessä.
Lisätietoja
Vapaa-aikasihteeri Kati Ahonen
kati.ahonen@lemi.fi
p. 040 595 7350
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