SALLAN KUNNAN VUODEN 2019 KYLÄRAHAN HAKEMINEN
Sallan kunnan kylärahat julistetaan haettavaksi 29.5.2019 klo 12.00 mennessä.
Kyläraha on tarkoitettu ensisijaisesti säännöissään kylien kehittämiseen sitoutuneille
kyläyhdistyksille tai vastaavasti kyläasioiden hoitoon sitoutuneille yhdistyksille.
Kylärahaa haetaan kylärahahakemuksella, joka osoitetaan Sallan kunnan
elinvoimajaostolle. Hakemuksen liitteenä tulee esittää seuraavat pakolliset liitetiedostot:
- edellisen vuoden toimintakertomus
- kylärahan hakemusta koskevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- erittely kylärahaa koskevista toimenpiteistä ja niiden euromääräisistä kustannuksista
- kylätoiminnan osoittava ote yhdistyksen säännöistä
- maksetun kiinteistöveron määrä
Hakemukset: Sallan kunta, Elinvoimajaosto, Postipolku 3, 98900 Salla ja kuoreen merkintä
“kylärahahakemus”.
Lisätietoja asiassa antaa va. talous- ja kehittämisjohtaja Tanja Aska, puh. 0400 271 286 tai
sähköpostilla tanja.aska@salla.fi

SALLAN KUNNAN KYLÄRAHASÄÄNTÖ
Myönnettävällä kylärahalla aktivoidaan ja tuetaan kyläalueiden toimintaan sitoutuneiden
yhdistysten omaehtoista kehittämistyötä asukkaidensa elinolosuhteiden, arjen turvan, hyvinvoinnin,
viihtyisyyden ja kotona asumisen edistämiseksi. Lisäksi kylärahalla tuetaan toimintaedellytyksiä
uuden yritystoiminnan käynnistämiseksi ja olemassa olevan yritystoiminnan säilyttämiseksi ja
monipuolistamiseksi. Kehittämistyön tulee olla luonteeltaan yleishyödyllistä sekä hyödyttää
merkittävää osaa alueensa asukkaita ja yrityksiä.
Kylärahan hakeminen
Sallan kunnanhallitus julistaa vuosittain kylärahan haettavaksi määräajassa kirjallisesti jätettävällä
hakemuksella. Hakemuksen tulee liittää seuraavat tiedot
- edellisen vuoden toimintakertomus
- kylärahan hakemusta koskevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
- erittely kylärahaa koskevista toimenpiteistä ja niiden euromääräisistä kustannuksista
- kylätoiminnan osoittava ote yhdistyksen säännöistä
- maksetun kiinteistöveron määrä

Kylärahasta päättäminen
Kylärahan myöntämisestä päättää kunnanhallitus vuosittain kunnanvaltuuston talousarviossa
hyväksymän määrärahan mukaisesti, sille määräajassa jätettyjen hyväksyttyjen hakemusten
perusteella. Mikäli kunnanvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha ei riitä, kunnanhallitus
leikkaa myönnettäviä tukisummia määrärahan riittävyyden turvaamiseksi tasaprosentein kaikilta.
Kylärahan käyttäminen
Kylärahaa myönnetään käytettäväksi euromääräisesti hakijan sitoutumisen perusteella talous- ja
toimintasuunnitelmissaan esittämiin kuluihin joiden toteuttamiseen ei käytetä muuta julkista
rahoitusta seuraavasti eriteltyinä:
1. Yhdistyksen perustoimintaan kohdistuvat kulut (posti, puhelin, hallinto, kokous
yms. kulut) – vähäinen toiminta 100 euroa, muut 200 euroa
2. Kyläalueen pienten rakennuskohteiden ja rakennelmien sekä ympäristönhoidon
kulut
3. Tapahtumien, tilaisuuksien, seminaareiden ja koulutusten järjestämisen kulut
4. Yleishyödylliset kulttuuriperinnön vaalimisesta ja virkistäytymisestä aiheutuvat
kulut
5. Kyläalueella toimivalle kyläasioita hoitavalle yleishyödylliselle yhdistyksille kunta
palauttaa maksetun kiinteistöveron kylärahan maksun yhtyessä.
Hakijoille asetetut vaatimukset
Kylärahaa myönnetään rekisteröityneille alueellisille säännöissään kylätoiminnasta vastaaville
kyläyhdistyksille, kylätoimikunnille, asukasyhdistyksille, osakaskunnille, maamiesseuroille ja
metsästysseuroille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille joiden alueella ei toimi toista
kylätoimintaa harjoittavaa yhdistystä.
Sallassa 06.05.2019
Elinvoimajaosto

