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KYLÄTOIMINTA- JA LUONTOKOHTEIDEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 
 
Ruokolahden kunnanhallitus myöntää vuosittainen talousarvioon varatusta 
määrärahasta harkinnanvaraisia avustuksia kyläyhdistyksille ja muille toimi-
joille seuraavasti: 

1. Kyläyhdistysten perustoimintaan 
2. kyläyhdistysten kehityshankkeisiin, jotka liittyvät kyläyhdistysten toi-

mintaan.  Avustusta ei saa käyttää kiinteistöön tai sen ylläpitoon.  
3. kylätalojen kehittämiseen (kunnostaminen ja muu kehittäminen) 
4. Luonto- ja retkikohteiden saavutettavuus, ylläpito ja parantaminen. 

 
Avustus myönnetään toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan, pääsääntöi-
sesti tavaroiden ja palvelujen hankintaan. Avustusta ei myönnetä kahvi - ja ruo-
katarjoiluihin.  
 
Kylätoimikunnan on huolehdittava siitä, että myönnetty avustusmäärä käytetään 
haettuun tarkoitukseen eikä sitä ylitetä hankintoja tehtäessä.  
 
Avustuksen hakeminen 
 
Avustusvuosi on kalenterivuosi.  
 
Avustukset haetaan sähköisesti 31.3. mennessä osoitteessa https://www.ruoko-
lahti.fi/avustushaku. 
 
Myöhästyneitä avustuksia ei käsitellä.  
 
Hakemuksessa on käytävä ilmi hakijan tiedot.  
 
Hakemuksessa perustellaan avustustarve. 
 
Avustuksista päättäminen 
 
Avustusten myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarvehankintaan.  
 
Avustus ei voi koskaan kattaa toiminnan kaikkia kustannuksia.  
 
Avustusten myöntämisessä otetaan huomioon seuraavat asiat: 

− toimintaan osallistuvien määrä, hakijan järjestämään tapahtumiin osallis-
tuneiden määrä 

− toiminnan laatu ja vaikuttavuus 
− muut kunnan myöntämät avustukset 
− hakijan muualta saamat avustukset 
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Perustoiminnan avustukset myönnetään seuraavan portaikon mukaisesti: 
 
Taso 1 = 100 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset 
 
Taso 2 = 300 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset, vuodessa 1-2 
tapahtumaa, tiedottamista nettisivujen/ sosiaalisen median kautta, osallistumi-
nen alueelliseen toimintaan, talkootoiminnan organisointi 
 
Taso 3 = 500 €     perustoiminnan ylläpito - yhdistyksen kokoukset, vuodessa vä-
hintään kolme tapahtumaa, tiedottamista nettisivujen/ sosiaalisen median 
kautta, osallistuminen alueelliseen toimintaan, talkootoiminnan organisointi, 
aktiivinen toiminta jäsenistön kanssa 
 
 
Avustuksen maksaminen ja takaisin perintä 
 
Perustoimintaan myönnetty avustus maksetaan kesäkuun loppuun mennessä ao. 
kylätoimikunnan tilille. 
 
Kehityshankkeisiin/kylätalon kehittämiseen/luontokohteisiin liittyvät avustuk-
set maksetaan toteutuneiden laskujen perusteella. Laskut osoitetaan Ruokolah-
den kunta / laskut, Virastotie 3, 56100 Ruokolahti. 
Tavaraa tai palvelua tilattaessa merkitään laskun maksajaksi Ruokolahden kunta 
ja laskun viitteeksi asianomainen kylätoimikunta. 
 
Kylätoimikunnan on huolehdittava siitä, että myönnetty avustusmäärä käytetään 
haettuun tarkoitukseen eikä sitä ylitetä tarvikehankintoja tehtäessä. Avustus on 
tarkoitettu pääsääntöisesti tarvikkeiden hankintaan (ei kahvi- ja ruokatarjoilui-
hin).  
Mikäli laskuihin sisältyy maksettavia palkkoja tai palkkioita, on laskuun liitet-
tävä palkkausperusteiden lisäksi palkansaajan osoite-, henkilötunnus- ja pank-
kiyhteystiedot sekä verokortti. 
 
Mikäli avustustarve lakkaa, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Ruokolahden 
kunnalle maksatuksen keskeyttämiseksi ja päätöksen peruuttamiseksi. 
 
 
 


