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NOUSIAISTEN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN EHDOT 
 
 

Nousiaisten kulttuuripalveluiden avustustoiminnan tehtävänä on edistää ja 
monipuolistaa Nousiaisten kulttuuritarjontaa, edesauttaa yhteistyötä sekä 
korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Tehtävä 
perustuu kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lakiin 728/1992, erityisesti sen 
pykäliin 1 ja 2. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan lain mukaan taiteen 
harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, 
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 
 
Koulutuslautakunta päättää kulttuuriavustuksien jakamisesta nousiaislaisille 
yhdistyksille ja yksityishenkilöille, joiden toiminta painottuu lain määrittelemään 
kulttuuriroimintaan sekä erityisesti kulttuuripalveluiden tuottamiseen 
Nousiaisten kunnassa. Kulttuuriavustuksen saajan odotetaan osallistuvan 
kunnassa tapahtuvien juhlien ohjelmatarjontaan ilman erillistä korvausta. 
Kulttuuriavustusraha on tarkoitettu vain kulttuuritoimintaan.  
 
Kulttuuritoimen budjettiin varataan vuosittain tietty summa avustuksia varten. 
Koulutuslautakunnalla on oikeus jättää kyseisestä summasta varoja jakamatta 
ja harkintansa mukaan jakaa jäljelle jääneet varat mm. kulttuuripalkintona tai 
tukena jollekin paikkakunnan kulttuurielämää voimakkaasti tukevalle 
projektille. 
 
Koulutuslautakunta voi jakaa avustuksen myös kohdeavustuksena. 
Kohdeavustus voidaan myöntää yksittäisten tapahtumien tai muiden 
kertaluonteisten toimintojen järjestelykuluihin tai kannustusstipendinä 
paikalliselle vaikuttajalle merkittävästä kulttuurityöstä. 
 
Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon  
- hakijan toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus 
- avustuksen suunniteltu käyttötapa 
- avustuksella tuettavan toiminnan tai toimenpiteen ajankohtaisuus 
- hakijan omatoimisuus  
- toiminnan tehokkuus 
- toiminnan merkitys paikalliselle kulttuurityölle  
- hakijan vakavaraisuus ja hankkeen omarahoitusosuus sekä 
- muut rahoitusmahdollisuudet. 
 
Kulttuuritoimen avustuksia jaetaan kerran vuodessa, keväällä. Hakuaika 
ilmoitetaan kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä. 
(= perusavustus) 
 
Perusavustusta haetaan lomakkeella, jota saa kirjastosta ja kotisivuilta. Jos 
hakijana on muu kuin yksityishenkilö, hakulomakkeeseen liitetään 
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
sekä hakuvuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma (jäljennökset). 
Hakulomakkeet osoitetaan koulutuslautakunnalle ja toimitetaan 
kulttuurivirkailijalle osoitteeseen  
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Nousiaisten kunnankirjasto, Moisiontie 17, 21270 NOUSIAINEN hakuaikana. 
Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. 
 
Kulttuuriavustusten päätöksestä postitetaan pöytäkirjanote oikaisu-
vaatimusohjeineen jokaiselle hakijalle. Avustukset maksetaan hakijoiden 
ilmoittamille tileille lautakunnan päätöksen jälkeen heti, kun päätös on saanut 
lainvoiman. Kukin avustuksensaaja huolehtii, että avustukset tulevat 
maksetuiksi tileille oikein. 
 

 
 
 
 
Kulttuuritoimen avustusten myöntämisen ehdot 

 
16.2.2010 

KOULTK § 15  Kulttuuritoimen avustuksia aiempina vuosina jaettaessa on koettu 

hankalaksi se, että avustusten myöntämiselle ei ole kunnassa 
olemassa selkeitä ohjeita. Avustuksia on myönnetty sellaisiinkin 
hankkeisiin, jotka vain hyvin löyhästi liittyvät kulttuuritoimintaan. 
Jotta avustukset jatkossa voidaan kohdentaa kunnan kulttuuri-
toimintaa aidosti rikastuttaville tahoille, on tarpeen määritellä 
ehdot avustusten myöntämiselle. 

 
Kulttuurisihteeri Paula Kaunonen on valmistellut liitteenä olevat 
kulttuuritoimen avustusten myöntämisen ehdot. 
 

Ehdotus  Lautakunta hyväksyy kulttuuritoimen avustusten myöntämisen 
ehdot liitteen mukaisesti. 

 
Päätös   Ehdotus hyväksyttiin.  


