YHTEISÖTOIMINNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ
Hyväksytty lähidemokratiatoimikunnan kokouksessa 18.2.2013
Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 26.2.2013
Yhteisötoiminta on oululaisen asukastoiminnan osallisuuden ja vaikuttamisen kanava.
LÄHTÖKOHTANA YHTEISÖTOIMINNALLE ON OULUN KAUPUNGIN TOIMINTAA
OHJAAVAT ARVOT
Oulun kaupungin arvot – vastuullisuus, kumppanuus, yhdenvertaisuus, luottamus ja rohkeus –
ovat toimintaa ohjaavia periaatteita. Asukkaita kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä,
kanssaihmisistä ja ympäristöstä eri kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muodoin.
Vastuullisuus
Kaikkien toiminta perustuu vastuullisuuteen itsestä, kanssaihmisistä sekä ympäristöstä.
Ymmärrämme, että vapaus ja vastuullisuus kulkevat käsi kädessä.
Vapaus tuo vastuuta.
Kumppanuus
Kumppanuus on jaetun ymmärryksen synnyttämää yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä
yhdessä olemista ja tekemistä.
Myötätuntoisella kuuntelulla vahvistamme keskinäistä kunnioitusta sekä jokaisen
rohkeutta ilmaista itseään.
Yhdenvertaisuus
Jokaista kuntalaista kuullaan, rohkaistaan ja tuetaan osallisuuteen samalla tavalla.
Toimintamme perustuu toimijoiden ja alueiden yhdenvertaisuuteen.
Yhdenvertaisuus merkitsee sitä, että kaikkia uuden kunnan alueita ja asukkaita
kohdellaan oikeudenmukaisesti yhtenäisin perustein.
Luottamus
Luotamme yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrykseen, osaamiseen ja taitoihin.
Toimintamme perustuu avoimuuteen ja kunnioitukseen.
Viemme sovitut asiat päätökseen ja käytännöiksi.
Luottamus syntyy oikeudenmukaisuudesta.
Rohkeus
Uskallamme uskoa parempaan.
Rohkeus on ennakkoluulottomuutta ja asenteettomuutta sekä tarmokkuutta tarttua
mahdollisuuksiin.
Asetamme yhteiset päämäärät korkealle.
Etsimme yhdessä uusia toimintatapoja tulevaisuuteen katsoen.
Yhteisten arvojen pohjalta toimien edistetään luottamusta, yhdenvertaisuutta sekä
kumppanuutta.

YHDISTYKSILLE JAETTAVA TOIMINTA-AVUSTUS
Toimintaan voivat hakeutua kaikki Oulun kaupungin alueella toimivat tai perustettavat
asukasyhteisöt (esim. asukasyhdistykset, kyläyhdistykset). Hakemus toimitetaan Oulun
lähidemokratiatoimikunnalle, joka käsittelee hakemukset.
AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lähidemokratiatoimikunta arvioi seuraavia asioita harkitessaan avustuksen myöntämistä:
1. Toiminta edellisenä toimintavuotena ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
Lähidemokratiatoimikunnalle tulee toimittaa hakemuksen mukana edellisen vuoden
toimintakertomus sekä avustuksen hakuvuoden toimintasuunnitelma.
2. Avustuksen myöntämistä harkittaessa arvioidaan mm. seuraavien asioiden toteutumista:
- kestävää kehitystä edistävä toiminta (kestävän kehityksen osa-alueet: ekologinen,
sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen)
- yhteisöllisyyttä rakentava, osallistava kulttuuri- ja liikuntatoiminta
- alueellinen viestintä (tiedotteet, lehdet, www-sivut, tekstiviestit sekä sosiaalinen
media)
- osallistuminen alueelliseen toimintaan sekä asukkaiden, julkisten ja yksityisten
palvelujen sekä yritysten yhdessä tekeminen
3. Avustusta jaetaan samoin jakoperustein myös asukastupatoimintaan, jota ohjataan
asukastupatoimijoiden ja kaupungin välisillä kumppanuussopimuksilla ja
toimintasäännöllä. Kumppanuussopimuksessa ja toimintasäännössä määritellään Oulun
kaupungin ja kumppanuusyhteisön vastuut ja tehtävät. Lähidemokratiatoimikunta arvioi,
onko toiminta ollut kumppanuussopimuksen ja toimintasäännön määräysten mukaista
sekä onko työnantajavelvoitteet hoidettu. Kaupungin asukastupatoimijoille myöntämä
avustus muodostuu kolmesta osa-alueesta:
Asukastuvan vuokrasta (vuokra sisältää korvauksen seuraavista palveluista: hoito
ja huolto, hallinto, ulkoalueiden hoito, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto,
vuosikorjaukset, muut hoitokulut)
Tietotyötorien kustannuksista (Lähidemokratiatoimikunta 9.12.2009 § 44)
Toiminta-avustuksesta
Lähidemokratiatoimikunta jakaa vuosittaiset toiminta-avustukset harkintansa mukaan
kaupungin talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa huomioiden toiminta-alueen
asukasmäärän, asukastupien toiminnan laajuuden, sisällön ja kiinteistökustannusten
suuruuden.
KOHDEAVUSTUS
Lähidemokratiatoimikunta varaa myönnetystä avustusmäärärahasta harkitsemansa osan
kohdeavustuksiin.
Kohdeavustusta voidaan myöntää esim. luennoitsijoiden palkkioiden maksamiseen,
esiintyjien palkkaamiseen, asukasyhteisön pitkäaikaisen toiminnan johdosta järjestettyyn
asukasyhteisöjuhlaan, laitehankintoihin.
Kohdeavustuksia voi hakea koko toimintavuoden ajan.

YHTEISÖTOIMINTAA OHJAAVAT ASIAKIRJAT
Yhteisötoimintaa ohjaavat seuraavat asiakirjat:
-

Uudessa Oulussa jokainen kuuluu ja vaikuttaa. Kuntalaisten osallisuuden ja
vaikuttamisen ohjelma
Uuden Oulun kuntalaisen osallisuuden ja vaikuttamisen ohjelma,
toteuttamissuunnitelma

