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KULTTUURI-, JA LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEIDEN  
AVUSTUSTEN JAKOSÄÄNTÖ 
 
1 YLEISTÄ 
 

Lohjan kaupunki ja Lohjan liikuntakeskus Oy varaavat vuosittain talousarvioissaan määrä-
rahaa erilaisten kuntalaisille suunnattujen avustusten jakamiseen. Avustukset jakautuvat 
seuraavasti 
 
- Toiminta-, yleis- tai perusavustus 
- Erillisavustus 
- Kohdeavustus 
- Stipendit ja palkinnot 
- Muut avustukset 
 
Alla on esitelty kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tulosalueiden eri avustusmuodot ja niiden 
myöntämisperiaatteet ja -perusteet. Lisäksi on selvitetty se, kuinka avustuksia haetaan ja 
ketkä avustuksista päättävät sekä se, miten avustukset maksetaan avustuksen saajalle ja 
kuinka avustusten käyttöä seurataan.   

 
 
2 KULTTUURIAVUSTUKSET 
 

Periaate 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hankkii kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita kaupunkilaisille 
ja/tai luo edellytyksiä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnalle myöntämällä avustuksia lohjalaisil-
le tai Lohjalla toimiville järjestöille, yhdistyksille, vapaille ryhmille sekä yksityishenkilöille.  

 

2.1 TOIMINTA-AVUSTUS 
 
2.1.1 Myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 

Toiminta-avustusta voidaan myöntää sellaisten lohjalaisten yhdistysten ja yhteisöjen toimin-
taan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuonna, ja joiden toi-
minta on kulttuurilain 2 §:n mukaista toimintaa.  

 
Toiminta-avustus myönnetään tietyn konkreettisen toiminnan toteuttamiseksi. Avustuksissa 
etusijalla ovat nuorten kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukeminen.  

 
Toiminta-avustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kaupunkilaisille tarjottavia 
kulttuuripalveluja. Tavoitteena on myös saada kaupunkilaisille ympärivuotista kulttuuritar-
jontaa.  

 
Toiminta-avustuksia myönnettäessä vältetään määrärahan pirstomista kovin pieniin ja koh-
teen toiminnan toteuttamisen kannalta hyödyttömiin summiin.  

 
Toiminta-avustuksia jaetaan vuorotteluperiaatteella ja avustuskohteita priorisoimalla siten, 
että jaettavalla resurssilla on merkitystä järjestäjän tuotteen tuottamiselle ja siten, että kau-
punkilaiset kokevat saavansa parasta mahdollista vastiketta määrärahalle. Avustuksen saa-
jalla on mahdollisuus ao. toimintavuoden tuloksella rahoittaa myöhempää toimintaansa.  

 
Toiminta-avustus voi olla enintään 50 % edellisen tilinpäätöksen osoittamista toiminnan ai-
heuttamista kustannuksista.  
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Hakija voi saada toiminta-avustusta ainoastaan yhdeltä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
alaiselta toimintasektorilta. Kulttuuripalvelujen tulosalueen toiminta-avustusta ei myönnetä  

 urheilu-, raittius- ja nuorisojärjestöille 

 ei-lohjalaisille järjestöille ja yhdistyksille 

 niille järjestöille ja yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntä-
nyt toiminta-avustusta 

 
2.1.2 Toiminta-avustusten hakeminen 

 
Toiminta-avustusta haetaan avustuslomakkeella 31.3. mennessä. Avustusta myönnetään 
ainoastaan hakemuksesta. Hakemuslomakkeita saa kaupungin nettisivuilta www.lohja.fi ja 
asiakaspalvelukeskuksesta. Myöhässä olevia hakemuksia ei oteta huomioon.  
 
Allekirjoittaessaan hakemuslomakkeen yhdistys sitoutuu suorittamaan Lohjan kaupungille 
takaisin yhdistykselle maksetun avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan 
tai yhdistys rikkoo avustusehtoja.  

 
Hakemukseen on liitettävä todistettuina jäljennöksinä: 
 

1) Yhdistyksen säännöt 
2) Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kaudelta. Ti-

lintarkastajien lausunnossa on todettava, onko avustus käytetty avustusehtojen 
mukaisesti. Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on eriteltävä toiminnanaloittain 
tuloslaskelmassa tai sen liitteessä 

3) Talousarvio ja toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
 
2.1.3 Toiminta-avustuksista päättäminen 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksista sivistysjohtajan esityksen pohjalta 
touko-/kesäkuun kokouksessaan. 

 
Toiminta-avustusten jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita: 
 

1) Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu 
- aktiivijäsenten määrä 
- eri toimijoiden määrä 
- hakijan toiminnan alueellinen kattavuus 

2) Hakijan taloudellinen asema 
- hakijan varallisuus 
- hakijan oma varainhankinta 

3) Hakijan muualta saamat avustukset ja niiden käyttö 
4) Hakijan toiminnan merkitys lohjalaisessa kulttuurikentässä 

- lohjalaisen paikalliskulttuurin aktivointi ja vahvistaminen 
 

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun (muutoksenha-
kuohjeet liitteenä).  

 
2.1.4 Toiminta-avustuksen maksaminen 

  
Toiminta-avustus maksetaan hakijan tilille.  

 

http://www.lohja.fi/
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2.1.5 Toiminta-avustusten käytön seuranta 
 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liitty-
vät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole 
noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.  

 
 
2.2 ERILLISAVUSTUS 

 
Seurain- ja työväentalojen avustukset 
 

Seurain- ja työväentalojen korjausavustuksella on tarkoitus säilyttää, ylläpitää ja parantaa 
seurain- ja työväentalojen kaupunkikuvallista ja/tai kulttuurihistoriallista arvoa, rakennustek-
nistä kuntoa ja toimivuutta. 

 
2.2.1 Seurain- ja työväentalojen avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 

Avustusta myönnetään seurain- ja työväentalojen saneeraukseen, peruskorjaamiseen ja 
perusparantamiseen.  
 
Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö (säätiö, yhtiö, 
osuuskunta tms.). Lohjan kaupungilla tulee olla optio käyttää kyseisiä tiloja. Hakijan tulee 
yksin tai yhdessä jonkin muun vastaavanlaisen yhteisön kanssa omistaa korjattava raken-
nus sekä omistaa tai hallita maa-alaa, jolla rakennus sijaitsee. Avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä on, että yhteisö osallistuu korjauskustannuksiin avustusta vastaavalla sum-
malla. 
 
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota rakennuksen kaupunkikuvalliseen 
ja/tai kulttuurihistorialliseen arvoon sekä kokoontumistilojen tarpeellisuuteen alueen väes-
tön sivistys-, harrastus- ym. vapaa-ajan kansalaistoiminnan kannalta. 
 
Järjestön tai yhdistyksen on korjaushankkeeseen ryhtyessään huolehdittava asianmukai-
sesta ja pätevästä suunnittelusta ja rakentamisesta. Korjaushanke on suunniteltava huolel-
la ja siten, että ympäristöä ja rakennusta sekä siinä tapahtuvaa toimintaa tarkastellaan ko-
konaisuutena, ja siten että rakennuksen kaupunkikuvallinen ja/tai kulttuurihistoriallinen arvo 
säilyy. 
 
Korjaussuunnitelmat on annettava pätevien suunnittelijoiden laadittaviksi. Korjauksen 
suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä 
henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat 
kokonaisuuden. Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty maakäyttö- ja ra-
kennusasetuksen 48 §:ssä. Lisäksi ympäristöministeriö on antanut tarkemmat ohjeet ja 
määräykset Suomen rakennusmääräyskokoelman osassa A2. Jos hanke vaatii rakennus-
luvan, suunnittelijoiden pätevyys tarkistetaan lupahakemuksen yhteydessä. Vaikka hanke 
ei vaatisi rakennuslupaa, on pätevyysvaatimuksia noudatettava suuntaa-antavina. Kaupun-
gin rakennustarkastaja neuvoo hankkeen suunnitteluun, valvontaan ja luvanvaraisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa 
suositellaan kääntymistä myös maakuntamuseon tai Museoviraston puoleen. 
 
Korjauksen lähtökohta on olemassa oleva rakennus ja korjaustoimet on suunniteltava ja to-
teutettava sen ehdoilla. 
 
Suunnittelun pohjaksi tehdään selvitys alkuperäisistä ja nykyisistä rakenteista sekä raken-
nuksen kuntoarvio. Korjausta suunniteltaessa on otettava huomioon myös rakennuksen 
ympäristön vaatimat parannustoimet sekä selvitettävä talon käyttäjien toiveet ja tarpeet. 
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Korjauksesta tulee laatia kokonaissuunnitelma, joka sisältää kaikki rakennuksen vaatimat 
korjaustyöt. Kokonaissuunnitelma sisältää rakennustapaselvityksen ja tarvittaessa piirus-
tukset. Piirustukset ovat välttämättömiä, jos korjaustoimilla on tarkoitus muuttaa rakennuk-
sen tilajärjestelyjä tai julkisivuja. Kokonaissuunnitelma voi olla luonnosluonteinen. 
 
Korjausta varten laaditaan riittävän yksityiskohtaiset suunnitelmat ja erityissuunnitelmat (ku-
ten rakenne- ja LVIS-suunnitelmat). Näitä ei tarvitse liittää korjaushakemukseen. 
 
Korjauksen kokonaiskustannusarvioon on sisällytettävä riittävät suunnittelukustannukset tai 
selvitys suunnittelun toteuttamisesta. Talkootöiden rahallinen arvo ja arvonlisäveron osuus 
on laskettava mukaan kustannusarvioon. 
 
Korjauksessa tavoitteena tulee olla rakennuksen alkuperäisen ulkonäön ja mahdollisuuksi-
en myös sisäasun säilyttäminen.  
 
Lohjan kaupungin tekninen keskus hyväksyy korjaussuunnitelmat. Korjaustöitä valvoo Loh-
jan kaupungin rakennusvalvonnan rakennustarkastaja. 
 
Kaupungin avustusta aikaisemmin saaneet katsotaan toissijaisiksi hakijoiksi seuraavissa 
hauissa. 

 
2.2.2 Seurain- ja työväentalojen avustuksen hakeminen 

 
Avustusta haetaan Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta erikseen ilmoi-
tettavana ajankohtana. Avustus myönnetään hakemusta seuraavana vuonna, mikäli val-
tuusto osoittaa tarkoitukseen määrärahan. Hakemuslomakkeita saa kaupungin asiakaspal-
velukeskuksesta (os. Karstuntie 4, Lohja). 
 
Hakemukseen on liitettävä: 
 

- hakijayhteisön toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunnot 
sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio 

- todistus maan omistus- tai hallintaoikeudesta 
- valokuvia rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista, erityisesti juhlasalista 
- korjauksen kokonaissuunnitelma/hankesuunnitelma: 
- saneeraus-, peruskorjaus- tai perusparannussuunnitelma, piirustukset tarvittaes-

sa 
- rakennustapaselvitys 
- kustannusarvio 
- selvitys yhteisön osallistumisesta korjauskustannuksiin 
- selvitys rakennuksen kulttuurihistoriallisesta arvosta 

 
Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. 
 

2.2.3 Seurain- ja työväentalojen avustuksesta päättäminen 
 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää avustuksista sivistysjohtajan esityksen pohjalta.  
 
2.2.4 Seurain- ja työväentalojen avustuksen maksaminen 

  
Avustus maksetaan hakijan käytössä olevalle pankkitilille töiden edistymisen mukaan kah-
dessa erässä. Ensimmäinen avustuserä (50 %) maksetaan avustuksen myöntämisen yh-
teydessä. Loppuerä (50 %) maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä (25 %) 
maksetaan, kun korjaustoimenpiteistä on valmiina 80 % ja jälkimmäinen erä  (25 %) mak-
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setaan, kun rakennustarkastus on tehty ja loppuraportti toimitettu kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle. 
 
Avustus tulee käyttää myöntämisvuonna syntyneisiin hyväksyttyihin menoihin.  

 
2.2.5 Seurain- ja työväentalojen avustuksen käytön seuranta 

 
Hakijan tulee toimittaa hankkeen loppuraportti Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle ennen viimeisen avustuserän maksamista. Loppuraportista tulee selvitä 
tehdyt korjaustoimenpiteet ja kustannukset. 

 
 
2.3 KOHDEAVUSTUS 

 
2.3.1 Myöntämisperiaatteet ja -perusteet 

 
Kohdeavustusta voidaan myöntää sellaisten lohjalaisten yhdistysten ja yhteisöjen sekä yk-
sityishenkiöiden toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalente-
rivuonna, ja joiden toteuttama toiminta on kulttuurilain 2 §:n mukaista toimintaa.  

 
Kohdeavustusta myönnetään tietyn konkreettisen toiminnan toteuttamiseksi. Avustuksissa 
etusijalla ovat nuorten kulttuurikasvatuksen ja esittävän taiteen tukeminen.  

 
Kohdeavustuksilla pyritään lisäämään ja monipuolistamaan kaupunkilaisille tarjottavia kult-
tuuripalveluja. Tavoitteena on myös saada kaupunkilaisille ympärivuotista kulttuuritarjontaa.  

 
Kohdeavustuksia myönnettäessä vältetään määrärahan pirstomista kovin pieniin ja kohteen 
toiminnan toteuttamisen kannalta hyödyttömiin summiin.  

 
Kohdeavustuksia jaetaan vuorotteluperiaatteella ja avustuskohteita priorisoimalla siten, että 
jaettavalla resurssilla on merkitystä järjestäjän tuotteen tuottamiselle ja siten, että kaupunki-
laiset kokevat saavansa parasta mahdollista vastiketta määrärahalle. 

 
Kohdeavustus voi olla enintään 50 % edellisen tilinpäätöksen osoittamista toiminnan aihe-
uttamista kustannuksista.  

 
Hakija voi saada kohdeavustusta ainoastaan yhdeltä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
alaiselta toimintasektorilta. Kulttuuritoimen kohdeavustusta ei myönnetä  

 urheilu-, raittius- ja nuorisojärjestöille 

 ei-lohjalaisille järjestöille ja yhdistyksille 

 niille järjestöille ja yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntä-
nyt kohdeavustusta 

 
2.3.2 Kohdeavustuksen hakeminen 

 
Kohdeavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Kohdeavustuksia haetaan pääsääntöi-
sesti samalla lomakkeella kuin toiminta-avustuksia.  

 
Kohdeavustusta haettaessa on selostettava kohteen työsuunnitelma pääkohdittain. Selos-
tuksessa on mainittava missä, milloin ja mitä aiotaan järjestää. Projektin yksityiskohtainen 
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen.  
 
Anomus on toimitettava kulttuurisihteerille. Yli 1.000 euron suuruisissa hakemuksissa kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan valmisteltavaksi vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtu-
maa tai tilaisuutta.  
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2.3.3 Kohdeavustuksista päättäminen 
 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää yli 1.000 euron kohdeavustuksista sivistysjohta-
jan esityksen pohjalta seuraavassa mahdollisessa kokouksessaan. Sivistysjohtaja päättää 
alle 1.000 euron avustuksista viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.  

 
Kohdeavustuksen jakopäätöstä tehtäessä otetaan huomioon seuraavia asioita: 

 
1) Hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu 

- aktiivijäsenten määrä 
- eri toimijoiden määrä 
- hakijan toiminnan alueellinen kattavuus 

2) Hakijan taloudellinen asema 
- hakijan varallisuus 
- hakijan oma varainhankinta 

3) Hakijan muualta saamat avustukset ja niiden käyttö 
4) Hakijan toiminnan merkitys lohjalaisessa kulttuurikentässä 

- lohjalaisen paikalliskulttuurin aktivointi ja vahvistaminen 
 

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun (muutoksen-
hakuohjeet liitteenä).  

 
2.3.4 Kohdeavustuksen käyttäminen 

 
Kohdeavustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.  

 
2.3.5 Kohdeavustuksen maksaminen 

  
Kohdeavustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan tai sopimuksen mukaisesti taan-
nehtivasti. Kohdeavustus maksetaan hakijan tilille.  
 

2.3.6 Kohdeavustusten käytön seuranta 
 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liitty-
vät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole 
noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.  
 

 
2.4 STIPENDIT JA PALKINNOT 

 
Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi jakaa vuosittain kaksi taidepalkin-
toa: yhden suomenkielisen (Lohjan kulttuuripalkinto) ja yhden ruotsinkielisen (Lojonejdens 
kulturpris) harkintansa mukaan. Kulttuuripalkinnon arvo on 1.500 euroa ja Lojonejdens kul-
turpris –palkinnon arvo on 600 euroa. Palkintoja koskeva kuulutus julkaistaan elokuussa 
kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ja kaupungin internet-sivuilla. 
 

2.4.1 Myöntämisperiaatteet ja – perusteet 
 

Lohjan kulttuuripalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä kulttuurisihteerille joko kirjeel-
lä tai sähköpostilla. Lojonejdens Kulturpris –palkinnonsaajaa esittää erillinen ruotsinkielinen 
toimikunta.  
 
Palkinto jaetaan ensisijaisesti Lohjan kaupungissa asuvalle ja/tai toimivalle taiteilijalle, ansi-
oituneelle harrastajalle tai kaupunkia monipuolisesti kulttuurin alalla tunnetuksi tekeväl-
le/tehneelle henkilölle. 
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Palkinto voidaan jakaa useammalle henkilölle. Palkinto voidaan jakaa myös yhteisöpalkin-
tona. 

 
2.4.2 Palkituista päättäminen 

 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää palkinnonsaajista tehtyjen ehdotusten pohjalta. 
Lohjan kulttuuripalkinto luovutetaan Lohjan Itsenäisyysjuhlan yhteydessä. Lojonejdens kul-
turpris luovutetaan Svenska Dagen –juhlassa. 

 
2.4.3 Stipendien / palkintojen maksaminen 

 
Palkinto maksetaan palkinnonsaajan tilille. 

 
 
2.5 MUUT AVUSTUKSET 

 
Asukasyhdistysten avustukset 
 

2.5.1 Asukasyhdistysten avustuksen myöntämisperiaatteet ja –perusteet 
 
Asukasyhdistysten avustusta voivat saada rekisteröidyt lohjalaiset asukasyhdistykset. 
Avustuksen suuruus on 200 euroa/asukasyhdistys/vuosi.  
 

2.5.2 Asukasyhdistysten avustuksen hakeminen 
 

Asukasyhdistysten avustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Avustuksia haetaan pää-
sääntöisesti samalla lomakkeella kuin toiminta-avustuksia.  

 
Avustusta haettaessa on selostettava missä, milloin ja mitä aiotaan järjestää. Projektin yksi-
tyiskohtainen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen.  
 
Anomus on toimitettava kulttuurisihteerille.  
 

2.5.3 Asukasyhdistysten avustuksesta päättäminen 
 
Sivistysjohtaja päättää avustuksesta viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen jättämi-
sestä.  

 
Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun (muutoksenha-
kuohjeet liitteenä).  
 

2.5.4 Asukasyhdistysten avustuksen maksaminen 
 

Avustus maksetaan hakijan tilille kuitteja vastaan. 
 

2.5.5  Asukasyhdistysten avustuksen seuranta 
 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liitty-
vät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole 
noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin. 
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Toimitilat 
 

2.5.6 Toimitila-avustuksen myöntämisperiaatteet ja –perusteet 
 
Sivistysjohtaja voi erityisestä, perustellusta syystä myöntää helpotuksen tai vapautuksen 
sivistystoimen alaisten toimitilojen käyttökorvauksista. 
 

2.5.7 Toimitila-avustuksen hakeminen 
 

Toimitila-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Avustuksia haetaan pääsääntöisesti samalla 
lomakkeella kuin toiminta-avustuksia.  

 
Avustusta haettaessa on selostettava missä, milloin ja mitä aiotaan järjestää. Projektin yksi-
tyiskohtainen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen. Hakemuk-
sessa on myös perusteltava, miksi helpotusta tai maksuvapautusta haetaan. 
 
Anomus on toimitettava kulttuurisihteerille.  
 

2.5.8 Toimitila-avustuksesta päättäminen 
 
Sivistysjohtaja päättää avustuksesta viimeistään kuukauden kuluttua hakemuksen jättämi-
sestä.  

 
Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun (muutoksenha-
kuohjeet liitteenä).   
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3 LIIKUNTAPALVELUJEN TULOSALUEEN AVUSTUKSET 
 

Lohjan Liikuntakeskus Oy esittää vuosittain Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle määrärahojen varaamista lohjalaisen liikuntatoiminnan tukemiseen talo-
usarvioesityksensä yhteydessä. 
 
Liikuntapalvelujen tulosalueen tukemisen avustusmuodot: 
 
- Liikuntatoiminnan perusavustus  
- Erillisavustukset 

 Erityisliikunnan avustus 
 Senioriliikunnan avustus 

- Kohdeavustukset 
 Suurtapahtuma-avustus 
 Latumaja-avustus 
 Kunnossapitoavustus 

- Stipendit ja palkinnot 
 Urheilija-, valmentaja- ja joukkuestipendit 
 Lohjan vuoden urheilija ja joukkue 

- Muut avustukset 
 Toimitila-avustukset 

 
 

3.1 LIIKUNTATOIMINNAN PERUSAVUSTUS 
 

Liikuntapalvelujen tulosalue voi myöntää tukea lohjalaisille liikuntajärjestöille niiden sään-
tömääräiseen ja toimintasuunnitelman mukaiseen liikuntatoimintaan. 
 

3.1.1 Liikuntatoiminnan perusavustuksen myöntämisperiaatteet ja – perusteet 
 

Liikuntapalvelujen tulosalueen perusavustusta voidaan myöntää  
- Lohjan kaupunkiin rekisteröidylle liikuntajärjestölle, joka järjestää kaikille avointa liikun-

tatoimintaa Lohjalla ja järjestö kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen liikunnan keskusjär-
jestöön,    

- muulle lohjalaiselle järjestölle/yhdistykselle, jonka liikuntatoiminta on hyvin laajaa tai 
alueellisesti merkittävää ja se täydentää kunnallista liikuntapalvelutarjontaa,  

- avustusta saavan järjestön/yhdistyksen toimittua vähintään yhden toimintakauden 
- harkinnan mukaan vasta, kun järjestö on toiminut 1-2 vuotta,  
- liikuntajärjestölle vain yhdeltä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaiselta toimialalta.  

 
Liikunnan perusavustusta ei myönnetä   
- kulttuuri-, nuoriso- ja raittiusjärjestöille 
- verotusoikeuden omaavan yhdistyksen liikuntatoimintaan 
- työpaikkojen urheiluseuroille/yhdistyksille, joiden liikuntatoiminta on suunnattu yrityksen 

henkilökunnalle 

- ei lohjalaisille järjestöille/yhdistyksille 
 
Avustusta jaettaessa otetaan huomioon hakijan seuraavat asiat: 
1) hakijan liikuntatoiminnan määrä, laajuus ja laatu, painopisteenä on lasten ja nuorten lii-
kuntatoiminta 
- ohjatut (ohjaus, valmennus), säännölliset harjoitustilaisuudet - kokonaismäärä  
- osallistuminen lajiliittojen alaiseen kilpailutoimintaan - kokonaissuoritteet 
- järjestetyt liikuntatapahtumat/turnaukset/kotiottelut - kokonaismäärä 
2) hakijan liikuntatoiminnan merkitys 
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- ohjattuun, säännölliseen harjoitustoimintaan osallistuneet – kokonaismäärä (suorit-
teet)/toimintavuosi  

- liikuntatoiminnan osallistuvat lajin aktiiviharrastajat – kokonaismäärä 
- järjestön/yhdistyksen aktiivitoimihenkilöt (hallinto, koulutetut valmenta-

jat/ohjaajat/tuomarit/ratamestarit yms.) - kokonaismäärä 
3) ohjatun liikuntatoiminnan toimitilakulut ja ohjaaja/valmentajapalkkiot 

- säännöllisestä harjoitustoiminnasta aiheutuneet toimitilakulut 
- ohjaajille tai valmentajille suoritetut palkkiot/palkat sivukuluineen  

  

Kustannukset tulee selvitä järjestön/yhteisön tilintarkastajien hyväksymästä tilinpäätöksestä.  

 

Lisäksi avustuksen määräytymisessä otetaan huomioon 
- hakijan Lohjan kaupungin liikuntatilojen käytöstä tuleva laskennallinen kunnallinen tilatuki 
(subventio) 
- järjestön/yhteisön toimintakaudella tapahtuneet toiminnan muutokset  
- liikuntatoiminnan kustannukset ja hakijan taloudellinen asema 
- hakijan muualta saamat avustukset 
- hakijan toiminnan yhteiskunnallinen merkitys lohjalaisessa liikuntakulttuurissa  

 

3.1.2 Perusavustuksen hakeminen  
 
Avustusta haetaan LLK Oy:n hallituksen sekä Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan hyväksymällä lomakkeella vuosittain 31.3. mennessä. Avustusta myönne-
tään ainoastaan hakemuksesta.  
 
Hakemuslomakkeita saa kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksesta, LLK Oy:n 
toimistosta ja keskeisiltä liikuntapaikoilta sekä yhtiön Internet –sivuilta. Myöhästyneitä ha-
kemuslomakkeita ei oteta käsittelyyn. Hakemuksen liitteitä on mahdollisuus täydentää vuo-
sittain määriteltyyn päivämäärään mennessä.    

 

1) Avustushakemuksessa tulee käydä ilmi 
- järjestön/yhdistyksen nimi, posti- ja laskutusosoite ja pankkiyhteys tiedot, Internet – si-

vujen osoite sekä yhdyshenkilön yhteystiedot 
- järjestön/yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahaston-/taloudenhoitajan yhteystie-

dot sekä eri jaostojen tai lajien yhteyshenkilötiedot – kaikkien henkilötietojen kohdalla 
vaaditaan merkintä ovatko julkisia vai ei julkisia 

- yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä – jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneet – eritellysti 
lapset ja nuoret sekä aikuiset 

- järjestön toiminta-alueet ja toimipisteet 
- järjestön/yhteisön saamat valtion, läänin, valtakunnallisten liittojen tai muiden yhteisöjen 

myöntämät avustukset toimintavuonna – tietojen tulee selvitä eritellysti järjes-
tön/yhteisön tuloslaskelmasta 

 
2) Avustushakemukseen on liitettävä järjestön/yhteisön hallituksen hyväksymät ja 
yleiskokouksen vahvistamat 
- tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä LLK Oy:n ja Lohjan kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunnan edellyttämä toimintaselvitys edelliseltä toimintakaudelta 
- yleiskokouksen pöytäkirjanote vastuuvapauden myöntämisestä tilinpäätöksestä 

ja toimintakertomuksesta vastuussa oleville 
- talousarvio ja toimintasuunnitelma kaudelle, jolle avustusta haetaan 
- ote yhdistysrekisteristä ja järjestön yhteystiedot (uudet järjestöt/yhteisöt), merkittävät 

sääntö- tai nimenkirjoitusmuutokset (aiemmin avustusta hakeneet)   
 

3.1.3 Perusavustuksesta päättäminen 
 

Liikuntapalvelujen tulosalueen perusavustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus tekee 
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esityksen perusavustuksen jakamisesta kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, jo-
ka päättää niistä.  
 

3.1.4 Perusavustuksen maksaminen 
 
Lautakunnan päätöksen mukainen avustus maksetaan järjestön/yhdistyksen hakemukses-
sa ilmoittamalle pankkitilille kesäkuussa.  
Päätöksestä tiedotetaan lautakunnan toimesta hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksen 
hakuun (hakuohjeet liitteenä). 

 

3.1.5 Perusavustuksen käytön seuranta 
 

Perusavustus myönnetään takautuvasti edellisen vuoden toimintaan ja järjestön toiminta-
kertomuksen ja tilinpäätöksen mukaiseen liikuntatoimintaan. 
 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa saajan varainhankinta ja siihen liittyvät asia-
kirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, 
voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin. 
 
 

3.2 ERILLISAVUSTUKSET 
 

Erityisliikunnan avustus  
 

3.2.1 Erityisliikunnan avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 
Avustusta voidaan myöntää Lohjalle rekisteröidylle paikalliselle tai alueelliselle erityisjärjes-
tölle, joka järjestää erityisliikuntatoimintaa Lohjalla ja kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen 
kattojärjestöön. Järjestetyn liikuntatoiminnan tulee olla avointa kaikille lohjalaisille. 
 
Avustuksen myöntäminen uudelle erityisjärjestölle on harkinnanvaraista 1-2 vuotta. 
 
Avustuksen myöntämisperusteet   
1) hakijan liikuntatoiminnan merkitys 
- liikunnan vertaisohjaajat – määrä – henkilö  
- järjestön liikunnan talkootyön määrä –tuntia/toimintavuosi 
2) järjestetyn liikuntatoiminnan määrä 
- ohjatut liikuntaryhmät – määrä, kpl/viikko ja kokoontumiskerrat, kpl/toimintavuosi 
- liikuntatoimintaan osallistuneet - kokonaismäärä (suoritteet) toimintavuonna 
- ohjatun, säännöllisen liikuntatoiminnan aiheuttamat kustannukset    
- toimitila-, ohjaus-, koulutus- ja erityisliikuntavälinekulut - €/toimintakausi 

  
3.2.2 Erityisliikunnan avustuksen hakeminen 
 

Avustusta haetaan LLK Oy:n hallituksen sekä Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan hyväksymällä lomakkeella 31.3. mennessä järjestön edellisvuoden liikun-
tatoimintaan.  
 
Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta.  
 
Hakemuslomakkeita saa kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteestä, LLK Oy:n toi-
mistosta ja liikuntapaikoilta sekä yhtiön Internet – sivuilta.  
Myöhästyneitä hakemuslomakkeita ei oteta käsittelyyn, mutta liiteasiakirjoja on mahdolli-
suus täydentää vuosittain määriteltävään päivämäärään mennessä. 
 
Hakemuksessa tulee ilmetä järjestön/yhdistyksen: 
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- nimi, posti- ja laskutusosoite ja pankki- tai postisiirtotilin numero, Internet – sivujen osoi-
te sekä yhdyshenkilön yhteystiedot 

- liikuntatoiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot - henkilötietojen kohdalla vaaditaan 
merkintä ovatko julkisia vai ei julkisia 

- yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä sekä selvitys liikuntatoimintaan osallistuvien jäsenten 
määrästä 

- liikunnan toimintapisteet 
- selvitys järjestön/yhdistyksen liikuntatoiminnasta ja siitä aiheutuneista kuluista 

 
3.2.3 Erityisliikunnan avustuksesta päättäminen 
 

Avustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus osaltaan hyväksyy ne ja esittää edelleen eril-
lisavustusten hyväksymistä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää 
niistä. 

  
3.2.4 Erityisliikunnan avustuksen maksaminen 

 
Lautakunnan päätöksen mukainen avustus maksetaan järjestön/yhdistyksen hakemukses-
sa ilmoittamalle pankkitilille kesäkuussa.  
Päätöksestä tiedotetaan lautakunnan toimesta hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksen 
hakuun (hakuohjeet liitteenä). 

  
3.2.5 Erityisliikunnan avustuksen seuranta 
 

Avustus maksetaan järjestön hakemuksessa annettuun liikuntatoiminnan selvitykseen. 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa saajan varainhankinta ja siihen liittyvät asia-
kirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, 
voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin. 

   
Senioriliikunnan avustus 
 
3.2.6 Senioriliikunnan avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 

Avustusta voi saada Lohjalle rekisteröity eläkeläis- tai seniorijärjestö/-yhdistys, joka on jä-
senenä valtakunnallisessa kattojärjestössä ja joka järjestää säännöllistä liikuntatoimintaa 
seniori-ikäisille. 

  
Järjestetyn liikuntatoiminnan tulee olla avointa kaikille lohjalaisille. 
Avustuksen myöntäminen uudelle järjestölle on harkinnanvaraista 1-2 vuotta. 
   
Avustuksen myöntämisperusteet   
 
1) hakijan liikuntatoiminnan merkitys 
- liikunnan vertaisohjaajat – määrä – henkilö  
- järjestön liikunnan talkootyön määrä –tuntia/toimintavuosi 
2) järjestetyn liikuntatoiminnan määrä 
- ohjatut liikuntaryhmät – määrä, kpl/viikko ja kokoontumiskerrat, kpl/toimintavuosi 

liikuntatoimintaan osallistuneet - kokonaismäärä (suoritteet) toimintavuonna 
3) ohjatun, säännöllisen liikuntatoiminnan aiheuttamat kustannukset 
-    toimitila-, ohjaus-, koulutus- ja erityisliikuntavälinekulut - €/toimintakausi 

 
3.2.7 Senioriliikunnan avustuksen hakeminen 
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Avustusta haetaan LLK Oy:n hallituksen sekä Lohjan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnan hyväksymällä lomakkeella 31.3. mennessä järjestön edellisvuoden liikun-
tatoimintaan.  
 
Avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta.  
 
Hakemuslomakkeita saa kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteestä, LLK Oy:n toi-
mistosta ja liikuntapaikoilta sekä yhtiön Internet – sivuilta. Myöhästyneitä hakemuslomak-
keita ei oteta käsittelyyn, mutta liiteasiakirjoja on mahdollisuus täydentää vuosittain määri-
teltävään päivämäärään mennessä. 
 
Hakemuksessa tulee ilmetä järjestön/yhdistyksen: 
- nimi, posti- ja laskutusosoite ja pankki- tai postisiirtotilin numero, Internet – sivujen osoi-

te sekä yhdyshenkilön yhteystiedot 
- liikuntatoiminnasta vastaavan henkilön yhteystiedot - henkilötietojen kohdalla vaaditaan 

merkintä ovatko julkisia vai ei julkisia 
- yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä sekä selvitys liikuntatoimintaan osallistuvien jäsenten 

määrästä 
- liikunnan toimintapisteet 
- selvitys järjestön/yhdistyksen liikuntatoiminnasta ja siitä aiheutuneista kuluista 

 
3.2.8 Senioriliikunnan avustuksesta päättäminen 
 

Avustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus osaltaan hyväksyy ne ja esittää edelleen eril-
lisavustusten hyväksymistä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää 
niistä. 

 
3.2.9 Senioriliikunnan avustuksen maksaminen 
 

Lautakunnan päätöksen mukainen avustus maksetaan järjestön/yhdistyksen hakemukses-
sa ilmoittamalle pankkitilille kesäkuussa.  
Päätöksestä tiedotetaan lautakunnan toimesta hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksen 
hakuun (hakuohjeet liitteenä). 

 
3.2.10 Senioriliikunnan avustuksen seuranta 
 

Avustus maksetaan järjestön hakemuksessa annettuun liikuntatoiminnan selvitykseen. 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa saajan varainhankinta ja siihen liittyvät asia-
kirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, 
voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin. 

 
 
3.3 KOHDEAVUSTUKSET 
 
Suurtapahtuma-avustus  
 
3.3.1 Suurtapahtuma-avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 

Avustusta voidaan myöntää lohjalaiselle rekisteröidylle liikuntajärjestölle Lohjalla tai järjes-
tön toiminta-alueella järjestettävään kansallisesti merkittävään tai kansainväliseen liikunta-
tapahtumaan. 

 
Myöntämiseen perusteet  
- tapahtuman kansallinen tai kansainvälinen taso,  
- osanottajien määrä,  
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- tapahtuman pituus/kesto,  
- järjestäjien ja toimitsijoiden talkootyön määrä sekä  
- tapahtuman sekä Lohjan ja LLK Oy:n näkyvyys tapahtumassa 
Lisäksi tarkastellaan tapahtuman taloutta ja sitä miten järjestäjät huolehtivat tapahtuman 
yhteydessä turvallisuus- ja ympäristöviranomaisten asettamista velvoitteista/määräyksistä. 

 
3.3.2 Suurtapahtuma-avustuksen hakeminen 

 
Avustusta voi hakea edellisvuoden tapahtumalle takautuvasti LLK Oy:n hallituksen hyväk-
symällä kohdeavustus -lomakkeella 8.1. mennessä. 
Hakemuksia saa kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteestä, LLK Oy:n toimistosta ja 
keskeisiltä liikuntapaikoilta sekä yhtiön Internet – sivuilta. 
 

3.3.3 Suurtapahtuma-avustuksesta päättäminen 
 

Avustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus tekee esityksen alku vuodesta suurtapahtu-
ma-avustuksen jakamisesta kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää 
niistä. 

  
3.3.4 Suurtapahtuma-avustuksen maksaminen 

 
Avustus maksetaan järjestölle lautakunnan päätöksen mukaisesti hakijan tilille. 

 
3.3.5 Suurtapahtuma-avustuksen seuranta 

 
Avustus maksetaan hakijalle takautuvasti edellisvuoden tapahtumaan ja hakemusasiakir-
joihin perustuen. 
 

Latumaja-avustus   
 

Latumaja-avustusta voi hakea Lohjalle rekisteröity liikuntajärjestö tai – yhdistys, joka ylläpi-
tää ympäri vuoden latumajaa ja siihen liittyviä ulkoliikuntapalveluja. Palvelun tulee olla kaik-
kien lohjalaisten käytössä. 

 
3.3.6 Latumaja-avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 

 
Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat ko. palvelun laajuus ja sen saatavuus ympärivuoti-
sesti sekä aukioloajat mm. hiihtokaudella. Lisäksi tarkastellaan avustettavan kohteen ympä-
rivuotista toimintaa ja siihen käytetyn talkootyön määrää.  

 
3.3.7 Latumaja-avustuksen hakeminen  

 
Avustusta tulee hakea 8.1. mennessä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä hakemuslomak-
keella edellisvuoden latumaja -toimintaan.  
Hakemuksen liitteenä hakijan tulee jättää selvitys latumajan toiminnasta.   

 
3.3.8 Latumaja-avustuksesta päättäminen  
 

Avustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus tekee esityksen alku vuodesta maja-
avustuksen jakamisesta kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää niis-
tä. 

 
3.3.9 Latumaja-avustuksen maksaminen  
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Avustus maksetaan järjestön/yhteisön tilille lautakunnan päätöksen mukaisesti. 
 

3.3.10 Latumaja-avustuksen seuranta 
 

Avustus maksetaan hakijalle takautuvasti edellisvuoden toimintaan ja hakemusasiakirjoihin perus-
tuen. 
 
Kunnossapitoavustus 
 

Kunnossapitoavustusta voi hakea Lohjalle rekisteröity yhdistys, joka ylläpitää Lohjan kau-
pungin omistamaa asukkaiden liikuntatarpeisiin tarkoitettua liikuntapaikkaa tai -aluetta, jota 
LLK Oy ei pysty olemassa olevien resurssien puitteissa itse ylläpitämään. Palvelun tulee ol-
la kaikkien lohjalaisten käytettävissä. 

 
3.3.11 Kunnossapitoavustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet 
 

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat ko. liikuntapaikan/-alueen käyttäjämäärä ja ylläpi-
toon käytetyn talkootyön määrä. 

 
3.3.12 Kunnossapitoavustuksen hakeminen 
 

Avustusta tulee hakea vuosittain tammikuun alussa, erikseen tarkemmin ilmoitettavana päi-
vänä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä hakemuslomakkeella edellisvuoden kunnossapito-
toimintaan.  
Hakijan tulee jättää hakemuksen liitteenä vapaamuotoinen selvitys ylläpitotoiminnasta. 

 
3.3.13 Kunnossapitoavustuksesta päättäminen  
 

Kunnossapitoavustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus tekee esityksen niiden jakami-
sesta kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää niistä.  
L LK Oy:n hallitus päättää kunnossapitoavustuksista ja Lohjan kaupungin kulttuuri ja vapaa-
aikalautakunta vahvistaa ne. 

 
3.3.14 Kunnossapitoavustuksen maksaminen  
 

Avustus maksetaan järjestön/yhteisön tilille lautakunnan päätöksen mukaisesti. 
 
3.3.15 Kunnossapitoavustuksen seuranta 
 

Avustus maksetaan hakijalle takautuvasti edellisvuoden toimintaan ja hakemus asiakirjoihin 
perustuen. 
 
 
 

3.4 STIPENDIT JA PALKINNOT 
 
Urheilija-, valmentaja- tai -joukkuestipendi  
 
3.4.1 Urheilija-, valmentaja- tai -joukkuestipendin myöntämisperiaatteet ja -perusteet 

 
- Urheilija tai valmentaja, jolle stipendiä haetaan tulee olla henkikirjoitettu 1.1. Lohjalla 

sen vuoden alussa, jona stipendiä haetaan. Urheilijan tulee olla täyttänyt 14 – vuotta, 
sinä vuonna jona stipendiä haetaan.  

- Joukkueen tulee edustaa Lohjalle rekisteröidyn liikuntajärjestöä 
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- Urheilijan kansallinen tai kansainvälinen menestys lajinsa SM-, PM- tai MM – tasolla. 
- Lohjalle rekisteröidyn liikuntajärjestön valmentajan valmennuksellinen menestys ja loh-

jalaista liikuntajärjestöä edustavan joukkueen urheilullinen menestys (kansallinen tai 
kansainvälinen).  

- Lisäksi otetaan huomioon hakijoiden esimerkillinen käytös ja tapa edustaa Lohjaa sekä 
edustamaansa järjestöä. 
 

3.4.2 Urheilija-, valmentaja- tai -joukkuestipendin hakeminen 
 
Stipendejä haetaan ajalla 1.11. – 31.12. saavutetun urheilullisen menestyksen perusteella 
LLK Oy:n hallituksen hyväksymää lomaketta käyttäen 8.1. mennessä. 

 
3.4.3 Urheilija-, valmentaja- tai –joukkuestipendeistä päättäminen 
 

Stipendit valmistellaan LLK Oy:ssä ja yhtiön hallitus tekee esityksen stipendien myöntämi-
sestä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, joka päättää niistä.  

  
3.4.4 Urheilija-, valmentaja- tai -joukkuestipendien maksaminen 

 
Stipendit maksetaan lautakunnan päätöksen mukaisesti suoraan saajan tilille. Maksatuksen 
valmistelee LLK Oy, joka voi halutessaan järjestää saajille erikseen stipendienjakotilaisuu-
den vuosittain. 
 

Lohjan vuoden urheilija ja joukkue 
 

Lohjan kaupunki valitsi v. 1969 lähtien kaupungin parhaan urheilijan. Kuntien liikuntatoimien 
yhtiöittämisen jälkeen v. 1993, on valittu Lohjan vuoden urheilija. Lohjan vuoden joukkue on 
valittu vuodesta 2004 alkaen. Valitut saavat vuodeksi haltuunsa silloisen Lohjan Säästö-
pankin ja Länsi-Uudenmaan Säästöpankin lahjoittamat ikuisesti kiertävät muistopokaalit.  
Lahjoittajan toiveena on, että kiertopalkinnot innostaisivat urheilun eri lajien harrastajia ja 
olisivat tunnustuksena urheilijoille ja joukkueille, jotka ovat tehneet kotipaikkakuntansa ni-
meä tunnetuksi.  
 

3.4.5 Vuoden urheilijan ja joukkueen valinnan periaatteet ja -perusteet 
 

- Vuoden urheilijaksi voidaan nimetä aikuisurheilija, joka on täyttänyt 18 vuotta ja jonka 
kotipaikka on 1.1. Lohja nimeämisvuonna.  

- Vuoden joukkueeksi voidaan valita Lohjalle rekisteröityä liikuntajärjestöä edustava ensi-
sijaisesti joukkuelajin ja toissijaisesti yksilölajin aikuisjoukkue.  

- Valinnassa otetaan huomioon ajalla 1.1.- 31.12. tehdyt urheilulliset saavutukset. 
- Vuoden valinta voi kohdistua myös urheilusuorituksellaan myönteisesti yllättäneisiin 

vammais- tai veteraaniurheilijaan tai -joukkueeseen. 
 
Nimettäessä arvioidaan urheilijan ja joukkueen urheilullinen menestys:  
- Olympiakisat 
- MM –kilpailut 
- EM –kilpailut 
- Maaottelut 
- SM –kilpailut 
- Kansainväliset kilpailut 
 
Lisäksi tarkastellaan urheilijan ja joukkueen saavutusten kansallista urheiluarvoa, yllätyksel-
lisyyttä sekä Lohjan hyväksi tehtyä mainosarvoa ja vaikutusta nuorison esikuvana. 
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3.4.6 Vuoden urheilijan ja joukkueen valinnoista päättäminen 
 

LLK Oy kokoaa vuoden urheilija ja joukkue-ehdokaslistat, kuulee lohjalaisia liikunnan asian-
tuntijoita sekä voi käyttää apunaan paikallisia tiedotusvälineitä lopullisia valintoja suoritta-
essaan. LLK Oy:n hallitus päättää valinnoista tammikuussa. Ikuisesti kiertävät muistopo-
kaalit luovutetaan saajille LLK Oy:n erikseen järjestämässä jakotilaisuudessa tammi-
helmikuussa.  

 
3.4.7 Vuoden urheilijan ja joukkueen stipendien maksaminen 
 

Muistopokaalien lisäksi LLK Oy:n hallitus myöntää valituille vuosittain stipendit, jotka mak-
setaan suoraan saajien tilille valintojen julkistamistilaisuuden jälkeen. 

 
 
3.5 MUUT AVUSTUKSET 
 
Toimitila-avustus 
 
3.5.1 Toimitila-avustuksen myöntämisperiaatteet ja -perusteet  
 

Toimitila-avustusta voi hakea Lohjalla rekisteröity liikuntajärjestö, joka on jäsenenä ko. lajin 
valtakunnallisessa kattojärjestössä ja jolle hakijan harjoittamalle lajille liikuntatoimella ei ole 
osoittaa lajin edellyttämiä kunnallisia harjoitustiloja Lohjalta. 
 
Avustuksen myöntämisperusteena ovat hakijan säännöllisestä harjoitustoiminnasta aiheu-
tuneet ulkopuolisten/yksityisten toimitilojen vuokrat.  
 
Avustus maksetaan takautuvasti edellisvuoden toimitilakustannuksiin perustuen. 
ja se voi olla enintään 50 % hakijan suorittamista kokonaiskustannuksista. 
 

3.5.2 Toimitila-avustuksen hakeminen  
 

Avustus tulee hakea erillisellä LLK Oy:n hallituksen hyväksymällä lomakkeella 31.3. men-
nessä. Hakemukseen tulee liittää kuittitositteet hakijan suorittamista toimitilavuokrista.  
 

3.5.3 Toimitila-avustuksesta päättäminen 
 

Avustukset valmistelee LLK Oy, jonka hallitus päättää niistä toukokuussa. Toimitila-
avustuksen maksaminen  

 
Avustus maksetaan hakijalle LLK Oy:n hallituksen päätöksen ja hakemuksessa esitettyjen 
liiteasiakirjojen perusteella.   

 
3.5.4 Toimitila-avustuksen seuranta 
 

Avustus maksetaan hakijalle takautuvasti edellisvuoden toimintaan ja hakemusasiakirjoihin 
perustuen. 


