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Aiheet

Vapaa-aikalautakunta myöntää seuraavia avustuksia:

Liikuntapalvelut- yleisavustukset- ja kohdeavustukset

Nuorisopalvelut- yleisavustukset- ja kohdeavustukset

Kulttuuripalvelut- kohdeavustukset

Vimpelin kunnanhallitus myöntää seuraavia avustuksia: 
Yleishallinnon yleisavustukset

Kylien kehittämisraha

Avustuksien hakeminen- sähköinen hakulomake

EP-kalenteri- tapahtumatiedottaminen



Liikuntapalveluiden avustukset, hakuaika 1.-28.2.2021

Yleisavustukset, jaettavissa 5 500€
▪ Myönnetään hakijan esittämän toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen 

tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yleisavustusta ei 
myönnetä toimitilojen ylläpitokustannuksiin.

Kohdeavustukset, jaettavissa 3 000€

▪ Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen, 
koulutukseen, kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, 
harrastustoimintaa palvelevan erityiskaluston hankkimiskustannuksiin, 
tutkimustyöhön, uusien työmuotojen kokeilemiseen sekä erilaisten 
tallenteiden tekemiseen.

▪ Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna 
toteutettaviin hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan 
yhdelle hakijataholle kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei 
voi muuttaa jälkikäteen.



Nuorisopalveluiden avustukset, hakuaika 1.-28.2.2021

Yleisavustukset, jaettavissa 2 000€

▪ Myönnetään hakijan esittämän toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen 

tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Yleisavustusta ei 

myönnetä toimitilojen ylläpitokustannuksiin.

Kohdeavustukset, jaettavissa 2 500€

▪ Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen, koulutukseen, 

kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, harrastustoimintaa palvelevan 

erityiskaluston hankkimiskustannuksiin, tutkimustyöhön, uusien työmuotojen 

kokeilemiseen sekä erilaisten tallenteiden tekemiseen.

▪ Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna toteutettaviin 

hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle

kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen.



Kulttuuripalveluiden avustukset, hakuaika 1.-28.2.2021

Kohdeavustukset, jaettavissa 18 600€

▪ Myönnetään kertaluontoisen tapahtuman tai toiminnan järjestämiseen, koulutukseen, 

kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, harrastustoimintaa palvelevan 

erityiskaluston hankkimiskustannuksiin, tutkimustyöhön, uusien työmuotojen 

kokeilemiseen sekä erilaisten tallenteiden tekemiseen.

▪ Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan kyseisenä vuonna toteutettaviin 

hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle

kerrallaan. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen.



AVUSTUSTEN MAKSATUS
▪ Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan saajalle sähköpostilla.

▪ Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä.

▪ Kohdeavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jälkikäteen kuitteja 
ja avustuksen käyttöä koskevaa selvitystä vastaan.

(tapahtumatuotannon osalta mm. tilaisuuden osanottajamäärä) 

▪ Avustuksen saajan on toimitettava tiedot maksajalle viipymättä 
kustannusten toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden viimeiseen 
arkipäivään mennessä. 

▪ Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä 
myöhästyneitä selvityksiä hyväksytä.

JAKAMATTA JÄÄVÄ MÄÄRÄRAHA

▪ Kunta voi julistaa mahdollisesti jakamatta jäävät avustussummat 
uudelleen haettavaksi ja jaettavaksi kohdeavustuksina.



Liikunta-, nuoriso-, ja kulttuuripalveluiden avustukset

▪ Hakuaika 1.-28.2.2021

▪ Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn

▪ Avustuksista päätetään vapaa-aikalautakunnan 

kokouksessa to 11.3.2021



Vimpelin kunnan yleisavustus, hakuaika 1.-28.2.2021

Jaettavissa 24 000€

▪ Myönnetään hakijan esittämän toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan 

tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. 

Yleisavustusta ei myönnetä toimitilojen ylläpitokustannuksiin. 

▪ Yleisavustusta myönnetään edellisen vuoden toiminnan ja kuluvan vuoden 

toimintasuunnitelman mukaan. Hakemukseen on liitettävä edellisen 

vuodentilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden 

toimintasuunnitelma ja talousarvio.

▪ Yleisavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille vuosittain huhtikuun

loppuun mennessä.



Lisäinfona vielä…..

▪ Hakuaika 1.-28.2.2021

▪ Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn

▪ Avustuksien myöntämisistä päätetään 

kunnanhallituksen kokouksessa maaliskuun aikana.



Kylien kehittämisraha, hakuaika 1.-30.4.2021

Jaettavissa 30 000€

Kehittämisrahalla voidaan tukea ja avustaa kylien hankkeita, 

pieniä investointeja sekä toimintoja,jotka tukevat osaltaan 

seuraavia tavoitteita:

▪ Lisäävät kunnan sekä kylien elinvoimaa ja vetovoimaisuutta

▪ Edistävät harrastus-, liikunta-, kulttuuri- ja 

virkistystoimintaa Vimpelissä.

▪ Edistävät elinolosuhteita ja mahdollisuuksia kylillä asumiseen

▪ Tukea voi hakea myös kylien kehittämisen suunnitteluun.



Kylien kehittämisrahan jakoperusteet:

▪ painopiste on asuinympäristön ja asukasviihtyvyyteen 
liittyvissä hankkeissa (uimapaikat, kylien kokoontumispaikat)

▪ hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva 
yhdistys tai niiden yhteenliittymä

▪ mikäli tukikelpoisten hankkeiden loppusumma ylittää 
käytettävissä olevan määrärahan, tukea pienennetään 
hakemusten suhteessa

▪ tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti

▪ tukea ei myönnetä yksityisteiden kunnossapitoon tai 
perusparannukseen



Kylien kehittämisraha

▪ Hakuaika 1.-30.4.2021

▪ Avustuksien myöntämisistä päätetään kunnanhallituksen 

kokouksessa toukokuun aikana.



Avustuksien hakeminen

▪ Sähköiset hakemukset julkaistaan kunnan etusivulla, 

uutiset osiossa. 

▪ Mikäli sähköinen hakeminen tuottaa vaikeuksia, 

lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa kunnan

kirjaamoon. Muista määräaika!

▪ Esimerkin aika…



Etelä-Pohjanmaan tapahtumakalenteri

▪ Eli www.epkalenteri.fi

▪ Ilmainen paikka markkinoida omia tapahtumia!

- Luodut tapahtumat linkittyvät automaattisesti Vimpelin kunnan etusivulle

ja Järviseudun Sanomien sähköiseen tapahtumakalenteriin.

▪ Ei vaadi rekisteröimistä, ilmoitus julkistetaan tarkistuksen jälkeen.

▪ Rekisteröidyn käyttäjän ilmoitus julkistetaan heti.

Esimerkin aika…

http://www.epkalenteri.fi/

