
LAPUAN KAUPUNKI

Kulttuuripalvelut
Kulttuurikeskus Vanha Paukku

Vanhan Paukun tie 1

62LOO LAPUA

KULTTUURIPALVELUIDEN JA SIVISTYSKESKUKSEN AVUSTUKSET VUODELLE2022 HAETTAVANA

Lapuan kaupungin kulttuuripalveluiden ja sivistyskeskuksen avustukset vuodelle 2022
ovat haettavissa, hakuaika päättyy torstaina 31..3.2022 klo 15.00.

KOHDEAVUSTUKSET rekisteröimättömille tai rekisteröidyille yhdistyksille ja yksityisille henkilöille.
Kohdeavustus haetaan tiettyyn, ennalta suunniteltuun kohteeseen / tapahtumaan.
Kohdeavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille kuitteja vastaan sen jälkeen kun avustuksen
"kohde" ts. tapahtuma on toteutunut. Kuittien tulee olla tämän kuluvan vuoden 2022 kuitteja.
Koronapandemiasta johtuen suunniteltujen avustettavien kohteiden/tapahtumien mahdolliset
muutokset otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon ja näissä tapauksissa on avustuksen
käyttötarkoitu ksen m uutosanom us tehtävä ki rjallisesti.

TOIMINTA-AVUSTUKSET vain kulttuurin ja taiteen alan rekisteröidyille yhdistyksille.
Hakemuksen liitteenä tulee olla yhdistyksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
sekä edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus.

Liitteenä hakemuslomake; lomakkeen oikeaan yläkulmaan on muistettava merkitä rasti ruutuun
mitä avustusta hakee, vain yhtä avustusta voi hakea.

Hakemusten on oltava perillä kulttuuritoimistossa torstaihin 31,.3.2022 klo 15.00 mennessä,
osoite Lapuan kaupungin kulttuuritoimisto, Vanhan Paukun tie L,62LO0 Lapua.

HUOM! Määräpäivää ja kellonaikaa on ehdottomasti noudatettava, myöhästyneitä hakemuksia
ei oteta käsittelyyn.

terveisin
Tuula Ylisaari
Lapuan kaupungin kulttuuripalvelut
044 - 4384 584
tuula.vlisaari@lapua.fi

HAKEMUSLOMAKE

AVUSTUSSÄÄruTö

LIITTEET:
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AVUSTUSHAKEMUS VUODEttE 2022

Hakemus palautetaan
Kulttuuritoimisto
Kulttuurikeskus Vanha Paukku
Vanhan Paukun tie 1
62100 Lapua

Sivistyskeskuksen kohdeavustus _
Kulttuuripalveluiden toiminta-avustus _

Kulttuuripalveluiden kohdeavustus _
Kulttuuripalveluiden henkilökohtainen avustus _
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Vastaanottaia täyttää
Vastaanottaja
Påivämäärä ja kloaika

L/{Pt A

Henkilötunnus, jos hakijana yksityishenkilö

Sähköposti- ja / tai www-osoite

Puhelin

Jäsenmäärä

Puhelin

Sähköposti

Haettava summa

Osoite

Aiemmat kaupungin saadut avustukset: vuosi ja summa
Kolme edellistä

Hakija on

_ yhdistys / yhteisö työfyh m ä 

- 

ykSityin e n h en kilö (henkttökohtatsta avustusta voi saada varn loka rotnen vuosr)

Hakijan / yhdistyksen nimi

Osoite ja yhdyshenkilö

Pankkija tilinro (BlC ja IBAN)

Rekisteröintivuosi ja numero yhdistysrekisterissä

Puheenjohtaja

Avustuksen käyttötarkoitus: lyhyt kuvaus toiminnasta / tapahtumasta (tarkempi selvitys liitteenä)

_ Talousarvio

_ Toimintasuunnitelma / avustuksen käyttötarkoitus

_ Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
Edellisen vuoden toimintakertomus

ALLEKIRJOITUS, NIMENSELVENNYS JA PÄIVÄYS

LIITTEET

HAETTAVA AVUSTUS

HAKIJAN TIEDOT



Sivistyslautaku nnan avustussääntö

Tällä avustussäännöllä tarkennetaan sivistystoimialan yhteisöille myönnettävien avustusten
periaatteita Lapuan kaupunginhallituksen 3.12.2018 S 11 päätöksen mukaisesti.

1 $ Avustusten määrittely

Lapuan kaupungin sivistyslautakunta jakaa vuosittain avustuksia paikallisen liikunta-, nuoriso- ja
kulttuuritoiminnan tukemiseksi. Toimialoittain avustuksiin varatun määrärahan hyväksyy vuosittain
kaupunginvaltuusto. Vuosittaiset avustukset on jaettu toiminta- ja kohdeavustuksiin.
Kumppanuussopimuksista päättää kaupu ng inhallitus.

Kulttuuritoimen avustukset ovat tarkoitettu kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kulttuuritoiminnalla
tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelujen tarjontaa ja käyttöä,
kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustuksia myönnetään paikallisille liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaa tuottaville
järjestöille ja yhdistyksille. Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa.
Toiminta-avustusta myönnetään hakijan esittämän toimintasuunnitelman mukaisesta toiminnasta
aiheutuviin kustannuksiin.

Nuorisotoimen avustusten osalta nuorisoyhdistykseksi katsotaan valtakunnalliseen, valtionapuun
oikeutettuun nuorisojärjestöön kuuluva rekisteröity paikallisosasto tai paikallinen rekisteröity
yhdistys, jonka säännöt määrittelevät yhdistyksen nuorisoyhdistykseksi. Paikallisen
nuorisoyhdistyksen jäsenistä vähintään 2/3 tulee olla alle 3O-vuotiaita.

Kohdeavusfus

Kohdeavustukset ovat haettavissa talousarviovuoden aikana yksittäisiin tapahtumiin.
Toiminnan on oltava kaikille avointa ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Kohdeavustusta
myönnetään kyseisenä vuonna toteutettavaan toimintaan, joka edistää uusien toimintatapojen
kehittämistä ja käyttöönottoa ja joiden kautta toiminnan piiriin tulee uusia lapualaisia.
Kohdeavustusta myönnetään myös eri kylien liikuntapaikkojen kunnossapitoon.

Kohdeavustusta voi hakea vain yhdeltä sivistyslautakunnan alaiselta toimialalta kerrallaan.
Selvitykset kohdeavustuksen käytöstä tulee toimittaa myöntövuoden loppuun mennessä.

Nuorisotoimen kohdeavustus voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja vapaille
harrasteryhmille. Ensisijaisina avustuskohteina huomioidaan itse järjestetyt, nuorille suunnatut
tapahtumat Lapualla. Vapaitten harrasteryhmien jäsenistä 2/3 tulee olla kirjoilla Lapualla.



H e n k i lö ko hta i ne n avustus (Ku lttu u rito i m il

Henkilökohtaiset avustukset ovat tarkoitettu yksityishenkilön taiteelliseen työskentelyyn,
hankkeiden toteuttamiseen sekä hankintakuluihin kuten soittimen tai muun työvälineen
hankintaan.

Henkilökohtaista avustusta voivat hakea lapualaiset taiteilijat ja muusikot. Myös
ulkopaikkakuntalaiset hakijat voivat saada avustusta sellaisiin hankkeisiin, jotka kohdistuvat
Lapuaan taituovat Lapuaa positiivisesti esille kansallisestitai kansainvälisesti,

Hakeminen

2 $ Avustusten hakeminen ja hakuajat

Toimialalle osoitetut hakemukset on oltava perillä ja virallisesti kirjattuna yleisessä kuulutuksessa
mainittuun määräaikaan mennessä. Viimeinen määräaika hakemuslomakkeen jättämiselle
ilmoitetaan vuosittain päivämäärän ja kellonajan tarkkuudella. Myöhästyneitä hakemuksia ei
käsitellä.

Hakemuksen tulee allekirjoittaa henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus.

Toim i nta-avustu ksen ha kem ukseen tu lee I i ittää seu raavat I i itteet:

1 . Toim intakertom us edel I iseltä hyväksytyltä toim i ntakaudelta
2. Tilinpäätös edelliseltä hyväksytyltä toimintakaudelta
3. Tilintarkastuskertomus ja ote pöytäkirjasta, jossa vastuuvapaus myönnetty
4. Kuluvan toimintavuoden päivitetty toimintasuunnitelma
5. Kuluvan toimintavuoden talousarvio

Kohdeavustuksen hakemukseen tulee liittää selvitys seuraavista

1. Hankkeen, tapahtuman tai toiminnan tarkoitus ja toteutuksen kuvaus
2. Hakijan taloudellisista ja toiminnallisista kyvyistä toteuttaa hanke
3. Realistinen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
4. Muut tahot, joilta on haettu tukea ko. tarkoitukseen.

Avustuksen hakemisesta ilmoitetaan Lapuan Sanomissa sekä kaupungin internet-sivulla.
Avustusten hakuaika on yksi kuukausi. Avustusten hakemisesta (lunastamisesta) ei muistuteta
erikseen.



Myöntäminen

3 $ Myöntämisperusteet

Toiminta-avustusta myönnettäessä luotetaan avustuksen hakijoiden tiedoksiantoihin
hakemuslomakkeissa. Liikunta- ja nuorisotoimen toiminta-avustusta myönnettäessä otetaan
huomioon:

Todentaminen
Kokonaisjäsenmäärä
alle 29-vuotiaat jäsenet
1 2-1 8 -vuotiaat iäsenet
Oma varainhankinta suhteessa
kokonais nmäärään
Toim in nan ja toim intasuunn itelmien ennakkoarviointi
sivistyslautakunnan nimeämässä työryhmässä.
Eduksi katsotaan aktiivinen osallistuminen
sivistvslautak unnan alaisten toimialoien tapahtumiin

Mittari
Toiminnan laatu, laajuus ja
vaikuttavuus

Hakijan aktiivisuus ja
omatoimisuus
Avustuksen tarve

Kulttuuritoimen avustushakemukset arvioidaan sivistyslautakunnan nimeämässä työryhmässä
Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa:

- Kokonaisjäsenmäärä / toiminnan hyödynsaajamäärä
- Korkeatasoiset kulttuurisisällöt
- Lapuan kaupungin imago ja muu hyöty toiminnasta
- Oma varainhankinta suhteessa kokonaisjäsenmäärään tai suhteessa tapahtuman

kokonaisbudjettiin
- Tiedotussuunnitelma
- Eduksi katsotaan aktiivinen osallistuminen sivistyslautakunnan alaisten toimialojen tapahtumiin

Sivistyslautakunta voi halutessaan painottaa avustusten myöntämisessä tärkeäksi katsomaansa
teemaa taiteemoja. Lautakunta päättää avustusten tarkemmista painotuksista vuosittain ennen
varsinaista avustuskokousta. Kaupunginvaltuuston myöntämä kokonaismääräraha voidaan
sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti painottaa toimialoittain toiminta- ja kohdeavustusten
välillä.

4 $ Myöntämispäätös

Sivistyslautakunnan tekemästä avustuspäätöksestä annetaan hakijalle kirjallinen päätös ja
oikaisuvaatimusohje.


