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Raahen lähidemokratiahallituksen avustusten hakuohjeet 

Avustuslajit 
 

1. Toiminta/Yleisavustukset Raahen alueella eläkeläis-, lastensuojelu-, 
vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen toiminnan 
tukemiseen. (hakuaika huhtikuu) 

2. Toiminta/Yleisavustukset kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistyksille 
enintään 500 euroa. (hakuaika huhtikuu) 

Hakemukseen on liitettävä edellisen vuoden toimintakertomus, tilin-
päätös ja toiminnan tarkastuskertomus sekä kuluvan vuoden talous-
arvio ja toimintasuunnitelma. Avustuksia myönnetään yhteisöille, 
jotka ovat 

• rekisteröityjä yhdistyksiä tai kuuluvat jäsenenä valtakunnalli-
seen järjestöön, 

• rekisteröimättömiä yhdistyksiä tai toimintaryhmiä ja joiden 
nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä, 

• alueellisten järjestöjen paikallisyhdistyksiä. 

• hakijoiden kotipaikka oltava Raahe 

3. Kohde-avustukset ovat tarkoitettu kertaluonteisiin maaseudun kehit-
tämiskohteisiin ja maatalouden kehittämiseen. Kohdeavustuksia voi 
hakea kevätkauden osalta toukokuun loppuun mennessä ja syksyn 
osalta lokakuun loppuun mennessä.  

4. Maatalouden kehittämisraha kotitalouksille on haettavissa loka-
kuussa. 

Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon 

• toiminnan vaikuttavuus, hakijan aktiivisuus ja omatoimisuus, toimin-
nan laajuus, hakijan taloudellinen tila ja avustuksen tarve, kuntalais-
ten osallisuutta edistävät vaikutukset, ja lähidemokratiahallituksen 
määrittämän teeman mukainen toiminta. 
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Avustuksia ei myönnetä 

• kunnan muiden hallintokuntien tuottamaan toimintaan eikä kunnan 
omistamien rakennusten kunnostamiseen.  

• ryhmille tai yhdistyksille, joilla ei ole toimintasuunnitelmaa,  

• yhdistysten tai yhteisöjen harrastus- ja toimitilojen ylläpitokustannuk-
siin 

Kohde-avustusta ei myönnetä, jos hakija on saanut avustusta samaan 
kohteeseen muilta kaupungin hallintokunnilta. 

Avustukset maksetaan hakijan osoittamalle tilille, kun avustuspäätös on 
saanut lainvoiman. 

Avustusten hakeminen 
 
Toiminta/yleisavustusten haku julkaistaan kaupungin virallisissa ilmoitus-
lehdissä, kaupungin nettisivuilla ja virallisilla ilmoitustauluilla. Kohde-
avustuksia voi hakea keväällä 31.5.2019 asti ja syksyllä 31.10.2019 men-
nessä. Avustuksia haetaan kaupungin internet-sivuilta tulostettavalla ja 
täytettävällä lomakkeella. Hakemuslomakkeita on noudettavissa myös 
Raatihuoneelta, Pattijoen teknisestä toimistosta, Ruskatie1 ja pääkirjas-
toista. Päivätyt hakemukset toimitetaan määräaikaan mennessä Raa-
hen kaupungin kirjaamoon, Rantakatu 50, 92100 Raahe ja osoitetaan 
lähidemokratiahallitukselle. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsit-
telyyn. 

LÄHIDEMOKRATIAHALLITUS 
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