HAKEMUS
Kylien kehittämisrahan
yhdistysten korona-avustus

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT
Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen Y-tunnus

Yhdistyksen osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhdistyksen kotikunta

Pankkiyhteys

Yhteyshenkilö

Asema yhdistyksessä

Sähköposti

Puhelin

Lisätiedot

2. YHDISTYKSEN TOIMINNAN KUVAUS
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus

☐

Vakuutan, että yhdistys on toiminut ennen koronaepidemiaa ja aikoo jatkaa
toimintaa vuonna 2022

Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yhdistyksen taloudellista
tilannetta vuonna 2021 jälkeen

☐ Kyllä

☐ Kyllä Liitteet: talousarvio 2021 ja talousarvio 2022, tilinpäätös 2020 tai viimeksi valmistunut tilinpäätös

Miten koronaepidemia on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen?

3. HAKIJALLE MYÖNNETYT KYLIEN KEHITTÄMISRAHAT VUOSINA 2020 ja 2021
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja edellisen verovuoden aikana Kylien kehittämisrahaa?
☐ Ei
☐ Kyllä, tarkempi selvitys oheisessa taulukossa
Tuen käyttötarkoitus

Tuen määrä (euro)

Myöntämisvuosi

4. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI
Miten hakija aikoo käyttää yhdistyksen koronatukiavustuksen?

Evijärven kunta

1/5

HAKEMUS
Kylien kehittämisrahan
yhdistysten korona-avustus

5. HAETTAVA TUKISUMMA
☐ 200€ Tuki yhdistyksille, joilla on kiinteitä kuluja alle 500€/vuosi, mutta toiminta on vaarantunut taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi, mikä johtuu koronapandemian aiheuttamista rajoituksista toiminnassa.
☐ 400€ Tuki yhdistyksille, joilla on kiinteitä kuluja 500-1000€/vuosi ja toiminta on vaarantunut taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi, mikä johtuu koronapandemian aiheuttamista rajoituksista toiminnassa.
☐ 800€ Tuki yhdistyksille, joilla on kiinteitä kuluja yli 1000€/vuosi ja toiminta on vaarantunut taloudellisen tilanteen heikentymisen
vuoksi, mikä johtuu koronapandemian aiheuttamista rajoituksista toiminnassa.

6. LIITTEET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toimintasuunnitelma 2021
Toimintasuunnitelma 2022
Vapaamuotoinen toimintakertomus 2021
Talousarvio 2021
Talousarvio 2022
Tilinpäätös 2020 tai viimeksi valmistunut tilinpäätös

7. EHDOT
•
•
•

Avustusta saa käyttää yhdistyksen taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
Avustuksen määrä on 200/400/800 euroa. Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille, mahdollisimman pian tuen myöntämisen jälkeen.
Avustuksen myöntäminen perustuu kunnanhallituksen 23.11.2020 §205 päätökseen Kylien kehittämisrahan yhdistysten koronatuesta. Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

8. RAPORTOINTI AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Yhdistysten koronatuesta ei tarvitse toimittaa erillistä maksatushakemusta. Raportointi tapahtuu toimittamalla Evijärven kuntaan tuen
myöntämisestä hakijalle lähetetty päätöslomake täydennettynä raportointiosalla (hakemuksen sivu 3) ja liitteenä tilinpäätös siltä kaudelta, jolloin avustus on käytetty ko. kauden tilinpäätöksen valmistuttua.

9. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS
Hyväksyn, että tietojani käsitellään Evijärven kunnan organisaatiossa ja että tietoni talletetaan kunnan tietojärjestelmään. Tiedot
käsitellään luottamuksellisina.

________________________________________________________________________________________________________
Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Evijärven kunta

2/5

HAKEMUS
Kylien kehittämisrahan
yhdistysten korona-avustus

10. PÄÄTÖS TUEN MYÖNTÄMISESTÄ

Kylien kehittämisrahan yhdistysten koronatuki

200 €

/

400€

/

800€ myönnetään hakijalle.

Kylien kehittämisrahan yhdistysten koronatukea ei myönnetä hakijalle.

________________________
Päivämäärä

____________________________________________________________
Allekirjoitus
Kunnanjohtaja Mikko Huhtala

11. RAPORTOINTI TUEN KÄYTÖSTÄ
Käytä hakulomakkeen tätä sivua (3) raportointiin:
Täytä hakijan tiedot:
Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen Y-tunnus

Yhdistyksen osoite

Postinumero

Yhdistyksen kotikunta

Yhteyshenkilö

Postitoimipaikka

Pankkiyhteys

Asema yhdistyksessä

Sähköposti

Puhelin

Lisätiedot

LIITE: Tilinpäätös siltä kaudelta, jolloin avustus on käytetty kauden tilinpäätöksen valmistuttua.
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OHJEET HAKIJALLE
Evijärven kunta myöntää evijärveläisille yhdistyksille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemia). Yhdistysten koronatukihakemukset käsitellään Evijärven kunnassa.
Yhdistysten korona-avustuksen tarkoituksena on auttaa yhdistysten toimintaa taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta yhdistystoiminnasta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen.

Kenelle
Avustus on tarkoitettu yhdistykselle, joka
•
jonka kotipaikka on Evijärvi
•
harjoittaa hyvän yhdistyshallinnon mukaista toimintaa
Yhdistyksellä tarkoitetaan rekisteröityä, Evijärvellä toimintaa harjoittavaa yhdistystä.
Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja
Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa
olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on
pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. partiojärjestö, kulttuuriyhdistys, kyläseura. Kylien kehittämisrahan yhdistysten koronatukea ei myönnetä poliittisen tai uskonnollisen aatteellisen yhdistyksen toimintaan.
Avustus on tarkoitettu yhdistyksille, jotka harjoittavat hyvän yhdistyshallinnon mukaista toimintaa. Yhdistyksen vuosisuunnitelmat,
tilinpäätös ja toimintakertomus tulee olla ajantasaiset ja hyväksytyt, pois lukien vuoden 2021 vapaamuotoinen toimintakertomus.

Avustuksen myöntämisen edellytykset
•
•
•

yhdistyksen kotipaikka on Evijärvi
yhdistyksen taloudellinen tilanne ja toimintamahdollisuudet ovat heikentyneet koronaepidemian takia 1.1.2021 jälkeen
yhdistys jatkaa toimintaansa vuonna 2021

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistyksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut toimintakyky
johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvioitu alkaneen vaikuttaa yhdistysten taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa
1.1.2021 lähtien.
Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yhdistystoiminnan merkittävä heikkeneminen 1.1.2021
jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yhdistystoiminnan taloudellisen tilanteen ja toimintakyvyn heikentyminen 1.1.2021
jälkeen on todennettava talousarvioilla 2021 ja 2022, tilinpäätöksellä 2020 ja toimintasuunnitelmilla 2021 ja 2022, sekä vapaamuotoisella toimintakertomuksella 2021. Hakemuksen tekstiruutuun voi täydentää omin sanoin yhdistyksen tilannetta. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yhdistyksen suunnitelmat varainhankinnasta ovat jääneet toteutumatta koronapandemian rajoitusten takia ja toiminta on sen takia lamaantunut. Yhdistys ei ole myöskään kyennyt riittävästi tekemään toimintasuunnitelmasta poikkeavaa korvaavaa varainhankintaa. Yhdistyksen kiinteät kulut vaikuttavat haettavaan tukisummaan.
Tukea voi hakea vain yhden kerran ja yhtä summaa. Summaa määriteltäessä hakijan tulee tarkastella yhdistyksen kiinteiden kulujen määrää ja niiden perusteella päättää haettava summa. Kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi pankki-, vakuutus-, ja tilitoimistokulut,
kiinteistökulut, jne.
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yhdistystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös
kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea
Yhdistyksen avustuksessa kyse on 200/400/800 euron suuruisesta kertakorvauksesta yhdistysten toiminnasta aiheutuneisiin kiinteisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi yhdistystoimintaa varten aikaisemmin hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yhdistystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yhdistysten
palkkioita, palkkoja tai matkakorvauksia.
Kertakorvaus voidaan myöntää 1.1.2021 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 22.11.2021.

Evijärven kunta

4/5

HAKEMUS
Kylien kehittämisrahan
yhdistysten korona-avustus

Raportointi avustuksen käytöstä
Yhdistysten koronatuesta ei tarvitse toimittaa erillistä maksatushakemusta. Raportointi tapahtuu toimittamalla Evijärven kuntaan tuen
myöntämisestä hakijalle lähetetty päätöslomake täydennettynä raportointiosalla (hakemuksen sivu3) ja liitteenä tilinpäätös siltä kaudelta, jolloin avustus on käytetty kauden tilinpäätöksen valmistuttua.

Muuta huomioitavaa:
Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen
vastaisesti.

Avustuksen hakeminen
Avustusta voi hakea Evijärven kunnasta. Sähköinen hakulomake löytyy Evijärven kunnan nettisivuilta.
Hakemus allekirjoitettuna ja liitteineen tulee toimittaa Evijärven kuntaan sähköpostilla osoitteeseen tukihakemus@evijarvi.fi tai
postilla osoitteeseen Evijärven kunta, Viskarinaukio 3, 62500 Evijärvi. Kuoreen merkintä "Yhdistysten koronatukihakemus" tai
hakemuksen voi tuoda kunnantalon pääsisäänkäynnin yhteydessä olevaan postilaatikkoon.
Kylien kehittämisrahan yhdistysten koronatukihausta ilmoitetaan kunnan www- ja facebook-sivuilla sekä Järviseudunsanomissa.

Hakuaika on 2.11.- 22.11.2021.

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ yhdistysten koronatuesta, ole yhteydessä:
Sanna Syrjälä, kehittäjäkoordinaattori, Evijärven kunta p. 040 769 9659, sanna.syrjala@evijarvi.fi
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