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53 § YHDISTYSAVUSTUKSET 2021 (LIITE) 

 

 

Valmistelija: kirjastonjohtaja Hanna Lindroos  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 044 755 6037 

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen  

etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522  

 

 

Yhdistysavustukset ovat olleet haettavina ajalla 1.3.– 30.4.2021. Haku jär-

jestettiin ensimmäistä kertaa uudistettujen hakuperiaatteiden mukaisesti 

sähköisellä lomakkeella. Koko hakuprosessista (sähköinen haku, avustus-

päätökset sekä maksatus) tehdään yhdistyksille kesän 2021 aikana palaute-

kysely, jonka tulokset tuodaan sivistyslautakunnan käsiteltäväksi syyskuun 

kokouksessa. 

 

Määräaikaan mennessä saapui 16 avustushakemusta. Avustuksia haettiin 

yhteensä 33 425 €. Määrärahaa avustusten jakamiseen on käytössä yhteensä 

15 500 €. 

 

Yhdistysavustuksia jaettaessa sivistyslautakunta noudattaa kokonaisvaltais-

ta harkintaa. Myönnettävän avustuksen määrään vaikuttaa aina käytettävissä 

olevien määrärahojen sekä hakemusten kokonaismäärä. Avustuksia pyritään 

jakamaan mahdollisimman tasapuolisesti ja monipuolisesti erilaisiin tarkoi-

tuksiin. Sivistyslautakunta voi kuitenkin halutessaan painottaa eri vuosina 

jotakin kohderyhmää tai toimintamuotoa valitsemallaan tavalla. 

 

Esityslistan liitteenä on kooste avustushakemuksista jakoehdotuksineen.  

 

Liite 2:   Yhdistysavustukset 2021 Kooste 

 

 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää 

- myöntää yhdistysavustukset liitteen mukaan. 

 

  KÄSITTELY: 

Jäsenet Oskari Onnila, Henrik Lund, Päivi Lempiö ja kunnan-

hallituksen edustaja Mikko Salonen poistuivat kokouksesta 

jääviyssyiden takia kello 17.48: Onnilan lähiomainen on MLL 

Lapinjärven yhdistyksen hallituksessa, Henrik Lund on Lapin-

järven Urheilijat ry - Lappträsk Idrottare rf:n puheenjohtaja, 

Päivi Lempiö osallistuu Valonsäde nuorisoseuran johtokunnan 

toimintaan. Mikko Salonen toimii Porlammin Pyry ry:n halli-

tuksessa. Pricella Andersson totesi, että Päivi Lempiön pois-
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tuttua kokouksesta hän toimii varapuheenjohtajana kokouksen 

puheenjohtajana. 

Todettiin, että esittelijän ehdotus on numero kaksi (keltaiseksi 

maalattu). 

 

  PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin päätösehdotus ehdotus kahden mukaan. 
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