
Kaupunginhallituksen yhdistyksille myöntämien avustusten jakoperiaatteet 
 
  Kaupunginhallitus on päättänyt avustustensa jakoperiaatteiden uudis-

tamisesta siten, että avustukset kaupunginhallituksen alaisille yhdistyk-
sille (sekä kansainväliset ystävyyskaupunkiyhdistykset että muut yhdis-
tykset) myönnetään vain yhdistysten järjestämille tapahtumille ja siten 
aiemmin myönnetyn kaltaisia toiminta-avustuksia ei enää myönnetä. 

 
  Yleisperiaatteet 
 

Kaupunginhallitukselle jättävät hakemuksensa ne yhdistykset, jotka ei-
vät toimialaltaan kuulu minkään lautakunnan hallinnonalaan tai Suoje-
luskuntien lahjoitusrahaston sääntöjen mukaiseen avustusalaan. 
 

  Hakijan tulee olla riihimäkeläinen yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminta 
on vakiintunutta.  

 
  Avustuksen myöntäminen on harkinnanvaraista. Avustusta ei myönnetä 

tapahtumiin, joiden keskeinen tavoite on liiketaloudellinen voitto, mai-
nonta tai niihin verrattava toiminta. Avustusta ei myöskään myönnetä 
yhdistyksille, joiden toiminta tähtää pääsääntöisesti avustusten jakami-
seen eikä puoluepoliittisille yhdistyksille. 

  
  Tapahtuma-avustus 
 
  Tapahtuman tulee olla Riihimäellä järjestettävä ja kuntalaisille avoin. 

Tapahtuman tulee tukea kaupungin omaa palvelurakennetta tai tukea 
merkittävästi Riihimäen kaupungin myönteistä imagoa. Avustuksen koh-
teena voi olla myös tapahtuma, joka koostuu useista yksittäisistä eri ta-
pahtumista.  

 
  Avustusta ei myönnetä enempää kuin puolet tapahtuman kokonaisrahoi-

tuksesta (sisältää oman työn, muun rahoituksen jne.) Yksittäinen avus-
tus voi olla kuitenkin korkeintaan 1.500 euroa ellei valmisteleva toimi-
kunta erikseen perustellen toisin esitä ottaen huomioon tapahtuman laa-
juus ja merkitys kaupungin imagolle tai tapahtumatarjonnalle. 

 
  Avustuksen määrää laskettaessa hyväksyttäviä kuluja ovat materiaali-

kustannukset, tiedotuskustannukset, tilapäiset vuokrauskustannukset, 
palkkiot esiintyjille yms. tapahtuman suorat kulut, mutta eivät esim. hal-
lintokulut. Myöskään tilaisuudessa järjestetyn tarjoilun kustannukset ei-
vät ole avustukseen oikeuttavia kuluja. Avustuksen määrän harkintaan 
vaikuttavat muun muassa tapahtuman sisällön sopivuus kaupungin pal-
velurakenteeseen, yleisömäärä ja mahdollinen imagovaikutus.  

 
  Avustuksen haettavaksi julistaminen ja hakeminen 
 
  Kaupunginhallitus julistaa avustuksen haettavaksi julkisella kuulutuksel-

la maaliskuussa. Avustuksia haetaan kaupungin kotisivuilta tai Tietotu-
vasta saatavalla lomakkeella määräaikaan mennessä.  

 
  Hakemukseen tulee liittää yhdistysrekisteriote, tapahtuman toteutu-

maselostus, rahoituslaskelma, yhdistyksen viimeisin hyväksytty tilinpää-
tös sekä avustuksen maksatuksen perusteena olevat tositteet. Myöhäs-
sä saapuneet tai puutteelliset avustushakemukset eivät ole avustuskel-
poisia. 

 
   
 
   



  Avustusten maksatus ja käytön valvonta 
 
  Avustus myönnetään edellisen kalenterivuoden toimintaan ja se makse-

taan edellyttäen, että hakemuksen yhteyteen on liitetty edellä mainitut 
asiakirjat. 

   
  Avustusta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on myön-

netty. Saaja sitoutuu palauttamaan avustuksen siltä osin kuin sitä ei ole 
käytetty avustushakemuksessa tai myöntämisen perusteluissa esitet-
tyyn tarkoitukseen. 

 
  Kaupungilla on oikeus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tar-

kastamiseen siltä osin kuin avustuksen käytön valvonta sitä edellyttää 
 
  Päätöksestä ilmoittaminen 
 
  Avustuspäätöksestä ilmoitetaan avustusta hakeneille kirjallisesti. 
 
   
 
   
 


