
1 

 

 
 
 

 
 
AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT 
 
 
Inarin kunnan kulttuuritoimen avustuksia voidaan myöntää seuraavin ehdoin: 
 

1. Hakijan (taiteilija, yhdistys tai yhteisö) kotipaikka on Inari. 
2. Avustettava toiminta kohdistuu inarilaisiin, tai toiminta on muutoin vaikuttavaa Inaril-

le.  
3. Avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Päätöksessä käyt-

tötarkoitusta voidaan vielä tarkentaa. 
4. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi. 
5. Avustusta myönnetään samaan käyttötarkoitukseen pääsääntöisesti ainoastaan 

yhden toimialueen avustusmäärärahasta.  
6. Avustus on käytettävä sen kalenterivuoden aikana, jolle avustus on myönnetty. 

 
 
Kohdeavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin: 
 

a) Taiteen tekemiseen inarilaisille taiteilijoille.  
b) Kulttuuritilaisuuksiin. Avustusta myönnetään tapahtuman järjestämisestä ai-

heutuviin menoihin, kuten esiintyjien palkkioihin, markkinointi- ja kuljetusku-
luihin, sekä tilavuokriin.  

c) Esiintymis- ja näyttelymatkoihin. Avustusta myönnetään sellaisiin kulttuurijär-
jestöjen ja esiintyjien matkoihin, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä Inarin 
kulttuuritoiminnan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. 

d) Julkaisutoimintaan. Avustusta myönnetään sellaisen julkaisutoiminnan tuke-
miseen, jolla on huomattavaa merkitystä kuntalaisten tiedon lisääjänä kun-
nassa harjoitettavasta kulttuuritoiminnasta, tai joka tekee paikallista kulttuuri-
perinnettä tunnetuksi. 

e) Kalusto/laitteistohankintoihin. Avustusta myönnetään inarilaisten kulttuurijär-
jestöjen tai taiteilijoiden kalusto- ja laitteistohankintoihin, jotka monipuolista-
vat mahdollisuuksia harjoittaa kulttuuritoimintaa. 

f) Taltiointeihin. Avustusta myönnetään sellaisten audiovisuaalisten tallenteiden 
tuottamiseen, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä kunnan kulttuuritoimin-
nan edistämisessä ja tunnetuksi tekemisessä. 

 
Kohdeavustuksia myönnetään kulttuuritoimen talousarviossa tarkoitukseen varatun määrä-
rahan mukaan. Kulttuuritoimi voi harkintansa mukaan antaa rahallisen avustuksen sijaan 
maksuosoituksen esim. taiteilijatarvikeliikkeeseen. 
 
 
Toiminta-avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon seuraavat seikat: 
 

a) Hakijatahon toiminnan laajuus, tarkoitus, laatu, toimintojen määrä ja säännöllisyys, 
sekä alueellinen kattavuus 
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b) Hakijatahon taloudellinen asema 
c) Hakijatahon toiminnan kuntalaisvaikutus 
 

Toiminta-avustuksia myönnetään sen mukaan, mitä kulttuuritoimen talousarviossa on tar-
koitukseen varattu määrärahaa.  
 
 
Avustuksia ei myönnetä: 
 

1. Yritystoimintaan 
2. Tilaisuuksissa järjestetyn tarjoilun menoihin 
3. Pääsääntöisesti tilaisuuksiin, jotka ovat luonteeltaan suljettuja tai ainoastaan jäse-

nistölle tai kutsuvieraille järjestettyjä  
 

 
Avustusten maksimisumma / vuosi: 
 
a) Yhdistykset, yhteisöt 800 € (aikaisemmin 700 €) 
b) Yksityishenkilöt 500 € (aikaisemmin 400 €) 
 
 
 
Avustusten hakumenettely 
 
Kulttuuritoimi julistaa avustukset haettavaksi vuosittain. Hakukaavakkeita saa kulttuuritoi-
mistosta virka-aikana, sekä tulostettavassa muodossa kunnan internetsivuilta. Hakemuk-
sessa tulee olla haettavan avustuksen käyttösuunnitelma: mihin haetaan, kuinka avustus 
aiotaan käyttää, haettava summa (EUR) ja muut samalle kalenteri vuodelle haetut / myön-
netyt / haettavaksi aiotut avustukset (taho ja summa). Avustushakemuksen liitteenä tulee 
yhdistyksiltä olla hakuvuoden toimintasuunnitelma ja yksittäisiltä taiteilijoilta ansioluettelo. 
Hakemus voidaan palauttaa joko postitse tai henkilökohtaisesti. 
 
Avustusta myönnetään ainoastaan allekirjoitetusta hakemuksesta. Myöhästyneitä avus-
tushakemuksia ei käsitellä.  
 
Hakijalle annetaan kirjallinen ilmoitus päätöksestä oikaisuvaatimusohjeen kera. Myönnetyt 
avustukset maksetaan päätöksessä mainitulla tavalla hakijan ilmoittamalle tilille vasta sen 
jälkeen, kun avustuspäätös on käsitelty sivistyslautakunnan kokouksessa, eikä otto-
oikeutta ole päätetty käyttää.  
 
 

 
 


