
HYVINKÄÄN 

KULTTUURIFOORUMI

OUTI RAATIKAINEN 1.3.2017



UUSI AVUSTUSSÄÄNTÖ: kokemukset 

ensimmäisen vuoden jälkeen ja 

tarkennuksia raportointiin

 Uusittu kulttuuripalveluiden avustussääntö astui voimaan 1.9.2015. 
(Vuoden 2016 avustuksia koskien.)

 Ensimmäisen käyttövuoden kokemusten perusteella 
avustussääntöön esitetään tehtäväksi joitakin muutoksi lähinnä 
hakuaikoihin ja raportointiin liittyen.

 Esitetyt muutokset tulisivat voimaan 2017 syksyllä, eli vuoden 2018 
avustuksia koskien.



HAKUAJAT

YKSI YHTEINEN HAKUAIKA:

 Vuosiavustukset kulttuuri- ja taidelaitoksille: 30.10. mennessä

 Kohdeavustus: enintään 2/3 jaetaan 30.10. mennessä tulleiden 

hakemusten perusteella, loput virkamiespäätöksillä vuoden aikana 

(yli 3000 €:n hakemukset käsitellään aina lautakunnassa)

 Kumppanuusavustus: 30.10. mennessä

 Taideapuraha: 30.10. mennessä

Avustusten hakuajoista tiedotetaan kaupungin virallisessa 

ilmoituslehdessä sekä kaupungin internet-sivuilla: 

www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/

http://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/avustukset/


RAPORTOINTI

Avustusta saaneen tulee toimittaa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle seuraavan vuoden huhtikuun loppuun (30.4.) 

mennessä seuraavat selvitykset:

 Vuosiavustus kulttuuri- ja taidelaitoksille: edellisen vuoden hyväksytyt 

tilinpäätösasiakirjat (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, 

tilinpäätöksen allekirjoitussivu sekä tilintarkastuskertomus).

 Kohde-avustus: selvitys avustuksen käytöstä sekä tapahtuman/hankkeen 

toteutuneista kustannuksista (lomake).

 Kumppanuusavustus: edellisen vuoden hyväksytyt tilinpäätösasiakirjat 

(toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu 

sekä tilin- tai toiminnantarkastuskertomus).

Kohdeavustus_selvitys.pdf


HAKEMUSTEN LIITTEET

 Vuosiavustus kulttuuri- ja taidelaitoksille: seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

 Kohde-avustus: hakemukseen on liitettävä avustettavan kohteen 
perustelu, toteuttamissuunnitelma, tulo- ja menoarvio, muut mahdolliset 
rahoittajatahot, hakijan taustatiedot ja, jos hakija on yhdistys, myös 
yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu.

 Kumppanuusavustus: kumppanuustoimintaa koskeva 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Lisäksi viimeisin allekirjoitettu 
tilinpäätösasiakirja (toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, 
tilinpäätöksen allekirjoitussivu sekä tilintarkastuskertomus) sekä 
yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu.

 Taideapuraha: ansioluettelo, vähintään viisi kuvaa, lehtileikkeet, 
äänitteet ym. selvitykset       



Yhdistysten käytettävissä olevat 

kulttuuriavustukset

Kohdeavustus

 Tapahtuman, hankkeen 
kustannuksiin

 Huomioidaan 

 Sisältö, ajankohtaisuus, laatu, 

vaikuttavuus ja laajuus

 Uudet kohderyhmät

 Kulttuurikentän yhteistyö

 Vaihtuvat painopistealueet

 Oma rahoitusosuus (50 %)

 Haku lokakuussa  2/3 maksetaan 

tammikuussa ja 1/3 vuoden aikana

Kumppanuusavustus

 Tuetaan yhdistysten pitkäjänteistä ja 
laadukasta kulttuurityötä kaupungin 
kumppanina

 Haetaan vuosittain (30.10.)

 Kumppanuussopimus: sovitaan 
työnjako ja vastuut

 Huomioidaan

 Toiminnan ammattimaisuus ja laatu

 Toiminnan sisältö ja ajankohtaisuus

 Toiminnan pitkäjänteisyys

 Haku lokakuussa  Maksetaan 
yhdessä tai kahdessa erässä





AJANKOHTAISET TAPAHTUMAT

 www.hyvinkaa.fi/hyvinkaa100 ja www.facebook.com/hyvinkaa100

 Uudenvuodenaattona torilla 13 000 ihmistä

 Noitametsä-pääsiäistapahtuma Villatehtaalla 14.–16.4. 

 KEVÄÄN JUHLAVIIKKO

20.–27.5. Naisten puutarha 

20.–21.5. Kultainen Kirves 

24.5. Yhden Yön Juttu

25.5. Yhden Päivän Juttu 

26.5. Hyvinkään seurakunnan juhlakirjan julkistaminen ja juhlavastaanotto

28.5. Seurakunnan 100-vuotisjuhla

http://www.hyvinkaa.fi/hyvinkaa100
http://www.facebook.com/hyvinkaa100


ISKELMÄKESÄFESTIVAALI



RED CARPET FILM FESTIVAL



KIITOS!

SEURAAVAKSI:

 Tutustutaan kaupunginmuseon, taidemuseon, Suomen Rautatiemuseon ja Villa Artun 
juhlavuoden näyttelyistä kertoviin esittelypisteisiin.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT:

 Koulutus tapahtumajärjestäjille 30.3. kello 17.30 kaupungintalolla

Seuraava kulttuurifoorumi keskiviikkona 7.6.2017


