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28§ VUODEN 2022 YHDISTYSAVUSTUSTEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI 

 
Valmistelija: kirjastonjohtaja Hanna Lindroos  
etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 044 755 6037  
Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Pia Kokko 
etunimi.sukunimi@lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522  
 
 
Yhdistysavustuksilla tuetaan ja luodaan edellytyksiä liikunta-, kulttuuri- ja 
taidepalvelujen tarjonnalle, kotiseutu- ja sivistystyölle sekä taiteen harjoit-
tamiselle ja harrastamiselle sivistyslautakunnan hyväksymien (15.2.2021 § 
22) kriteerien mukaisesti. Yhdistysavustusta voi hakea Lapinjärven kuntaan 
rekisteröitynyt tai Lapinjärvellä toimintaa järjestävä rekisteröity yhdistys. 
Kaikessa tuetussa toiminnassa on edellytyksenä päihteettömyys.  
 
Sivistystoimen vuoden 2022 talousarviossa on varattu avustuksiin ja palkit-
semisiin yhteensä 26 000 euroa, joista vuoden urheilijan palkitsemiseen 200 
euroa ja yhdistysavustuksiin 25 800 euroa. Lisäksi palkitaan postilaatikko-
pyöräilyssä ansioituneet (100 €) ja vuoden kulttuurihenkilö (200 €). 
 
Sivistyslautakunta julistaa yhdistysavustukset haettaviksi helmikuussa. Ha-
ku tapahtuu kunnan verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella maa-
lis-huhtikuussa. Sivistyslautakunta tekee päätöksen yhdistysavustusten ja-
kamisesta toukokuussa. 
 
Sivistyslautakunta voi halutessaan painottaa eri vuosina jotakin kohderyh-
mää tai toimintamuotoa valitsemallaan tavalla. Tästä on mainittava haku-
kuulutuksessa aina erikseen. Vuoden 2022 yhdistysavustushaussa painote-
taan erityisesti  

a)  kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa edistävää toi-
mintaa sekä  

b)  lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa. 
 
 

EHDOTUS: Sivistyslautakunta päättää: 
- julistaa haettavaksi vuoden 2022 yhdistysavustukset 25 500 

euroa siten, että haussa painotetaan  
a) kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa 
edistävää toimintaa sekä  
b) lapsia ja nuoria osallistavaa toimintaa ja 

- julistaa yhdistysavustukset haettavaksi ajalla 1.3.– 
30.4.2022. Hakukuulutus julkaistaan helmikuun aikana Lo-
viisan Sanomissa, Nya Östiksessä, kunnan ilmoitustaululla 
sekä kunnan verkkosivuilla. 

 
PÄÄTÖS: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 
 
Hanna Lindroos poistui kokouksesta kello 19.51. 
Kukka Mäkinen poistui kokouksesta kello 20.01. 
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Otteen oikeaksi todistaa 
 
 
 
Pia Kokko, sivistystoimenjohtaja 
16.2.2022 
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