
Kulttuuripalveluiden rahastojen säännöt ja avustusten hakuohjeet 2020 
 
 
 
 

1. KAUPUNKISISÄLTÖRAHASTON AVUSTUS  
Hakuaika 4.5.2020 klo 15 asti (perillä). 

 
1 §  Kaupunkisisältörahasto on tarkoitettu kaupunkisisältöjen toimintojen palvelutarjonnan 

(liikuntakeskus, kirjasto, Hiiden Opisto, musiikkiopisto, orkesteri, matkailu, 
markkinointi, PR, yleinen kulttuuri, teatteri) tehostamiseen kaikenikäisille lohjalaisille 
kattavasti koko kunnan alueella sekä Pirteyttä päiviin – kulttuuria ja osallisuutta kotiin 
– hankkeeseen (etähoivan avulla tuotettuja palveluita, mm. osallisuutta, kuntoutusta, 
päivätoimintaa ja kulttuuria kotiin). 

 
2 §  Rahaston peruspääoman muodostaa Valtiokonttorin päätöksellä 17.5.2018 

(VK/406/08.02.01/2017) Lohjan kaupungille luovuttama omaisuus. Rahastoa 
kartutetaan 
1. niillä varoilla, jotka rahastolle lahjoitetaan 
2. rahaston pääoman tuottamilla korkotuloilla ja 
3. määrärahoilla, jotka kaupungin valtuusto vuosittain tai muutoin tarkoitukseen 
osoittaa. 

 
3 §  Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. Apurahoja rahastosta voivat hakea 

kaupunkisisältöjen toimintojen palvelutarjonnan tehostamiseen ja Pirteyttä päiviin-
hankkeeseen liittyvien ohjelmakokonaisuuksien, tapahtumien ja tilaisuuksien tuottajat 
ja järjestäjät. 
Apurahaa voidaan myöntää vain lohjalaiselle toimijalle. 
Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. 
Apuraha voidaan joko antaa yhdelle tai jakaa useamman hakijan kesken. 

 
4 §  Apurahat julistetaan haettavaksi joka vuosi ilmoituksella, joka julkaistaan siten, kuiten 

kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. 
Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta sekä 
taloudellista asemaa koskevat tiedot. 

 
5 §  Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto päättää rahaston varainkäytöstä ja 

jakaa apurahat kaupunkisisältöjohtajan esityksestä. Kaupunkisisältöjaosto nimeää 
rahaston laskujen ja maksumääräysten hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat. 

 
6 §  Rahaston varat on sijoitettava käytettävissä olevalla edullisimmalla tavalla korkoa 

tuottaviksi. 
 
7 §  Rahaston hoidosta on kalenterivuosittain tehtävä tili, josta näkyy rahaston säästö 

vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertyneet varat, rahaston varojen käyttö 
sekä rahaston säästö vuoden lopussa. 

 
Hakemus lähetetään osoitteella Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, 
Kaupunkisisältörahaston avustus, Kalle Ryökäs, PL 71, 08101 LOHJA. Hakemuksen 
on oltava perillä 4.5.2020 klo 15 mennessä.  

 
2. LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
Hakuaika 4.5.2020 klo 15 asti (perillä) 

 
1§  Rahasto on tarkoitettu lohjalaisten lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten tukemiseen. 



 
2§  Rahaston peruspääoman muodostaa Valtiokonttorin päätöksellään 14.12.2018 

(VK/1171/08.02.01/2017) Lohjan kaupungille luovuttama valtionperintö.  
 

Rahastoa kartutetaan  
1. niillä varoilla, jotka rahastolle lahjoitetaan 
2. rahaston pääoman tuottamilla korkotuloilla ja 
3. määrärahoilla, jotka kaupungin valtuusto vuosittain tai muutoin tarkoitukseen osoittaa. 

 
3§ Rahaston määrärahat ohjataan lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten tukemiseen. 

Kerrallaan rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. Apurahoja rahastosta voivat hakea 
lasten ja nuorten kulttuuriharrastukseen liittyvien ohjelmakokonaisuuksien, 
tapahtumien ja tilaisuuksien tuottajat ja järjestäjät.  
Apuraha voidaan myöntää vain lohjalaisille hakijoille.  

 Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. 
 Apuraha voidaan joko antaa yhdelle tai jakaa useamman hakijan kesken. 
 
4§  Apurahat julistetaan haettavaksi ilmoituksella, joka julkaistaan siten, kuin kaupungin 

ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. 
 Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta sekä 
 taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
 
5§ Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto päättää rahaston varainkäytöstä ja 

jakaa apurahat kaupunkisisältöjohtajan esityksestä. Kaupunkisisältöjaosto nimeää 
rahaston laskujen ja maksumääräysten hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat. 

 
6§  Rahaston varat on sijoitettava käytettävissä olevalla edullisimmalla tavalla korkoa 

tuottaviksi. 
 
7§  Rahaston hoidosta on kalenterivuosittain tehtävä tili, josta näkyy rahaston säästö 

vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertyneet varat, rahaston varojen käyttö 
sekä rahaston säästö vuoden lopussa. 

 
Hakemus lähetetään osoitteella Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Lasten ja nuorten 
kulttuurirahaston avustus, Kalle Ryökäs, PL 71, 08101 LOHJA. Hakemuksen on oltava perillä 
4.5.2020 klo 15 mennessä.  
 
 

3. IKÄÄNTYNEIDEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
Hakuaika 4.5.2020 klo 15 asti (perillä) 

 
1§ Rahasto on tarkoitettu Lohjan ikääntyneiden kulttuuriharrastusten tukemiseen. 
 
2§ Rahaston peruspääoman muodostaa Valtiokonttorin päätöksellään 16.10.2018 

(VK/915/08.02.01/2017 Lohjan kaupungille luovuttamasta kiinteistöstä saatu 
myyntitulo. Rahastoa kartutetaan  

1. niillä varoilla, jotka rahastolle lahjoitetaan 
2. rahaston pääoman tuottamilla korkotuloilla ja 
3. määrärahoilla, jotka kaupungin valtuusto vuosittain tai muutoin tarkoitukseen osoittaa. 
 
3§ Rahaston määrärahat ohjataan Lohjan Kulttuuripolku-hankkeen mukaiseen 

toimintaan. Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. Apurahoja rahastosta 
voivat hakea lohjalaiset Kulttuuripolku-hankkeeseen liittyvään toimintaan soveltuvien 
ohjelmakokonaisuuksien, tapahtumien ja tilaisuuksien tuottajat ja järjestäjät.  

 Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. 



 Apuraha voidaan joko antaa yhdelle tai jakaa useamman hakijan kesken. 
 
4§ Apurahat julistetaan haettavaksi joka vuosi ilmoituksella, joka julkaistaan siten, kuin 
 kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. 
 Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta sekä 
 taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
 
5§ Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto päättää rahaston varainkäytöstä ja 

jakaa apurahat kaupunkisisältöjohtajan esityksestä. Kaupunkisisältöjaosto nimeää 
rahaston laskujen ja maksumääräysten hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat. 

6§  Rahaston varat on sijoitettava käytettävissä olevalla edullisimmalla tavalla korkoa 
tuottaviksi. 

 
7§  Rahaston hoidosta on kalenterivuosittain tehtävä tili, josta näkyy rahaston säästö 

vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertyneet varat, rahaston varojen käyttö 
sekä rahaston säästö vuoden lopussa. 

 
Hakemus lähetetään osoitteella Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Ikääntyneiden kulttuurirahaston 
avustus, Kalle Ryökäs, PL 71, 08101 LOHJA. Hakemuksen on oltava perillä 4.5.2020 klo 15 
mennessä.  
 
 

4. VÄHÄVARAISTEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
Hakuaika 4.5.2020 klo 15 asti (perillä) 

 
1§ Rahasto on tarkoitettu vähävaraisten lohjalaisten kulttuuriharrastusten tukemiseen. 
 
2§ Rahaston peruspääoman muodostaa Valtiokonttorin päätöksellään 22.8.2018 

(VK/690/08.02.01/2017) Lohjan kaupungille luovuttama omaisuus. 
 
Rahastoa kartutetaan  
1. niillä varoilla, jotka rahastolle lahjoitetaan 
2. rahaston pääoman tuottamilla korkotuloilla ja 
3. määrärahoilla, jotka kaupungin valtuusto vuosittain tai muutoin tarkoitukseen osoittaa. 
 
3§ Rahaston määrärahat ohjataan Lohjan Kulttuuripolku-hankkeen mukaiseen 

toimintaan. Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. Apurahoja rahastosta 
voivat hakea lohjalaiset Kulttuuripolku-hankkeeseen liittyvään toimintaan soveltuvien 
ohjelmakokonaisuuksien, tapahtumien ja tilaisuuksien tuottajat ja järjestäjät.  

 Apuraha voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran. 
 Apuraha voidaan joko antaa yhdelle tai jakaa useamman hakijan kesken. 
 
4§ Apurahat julistetaan haettavaksi joka vuosi ilmoituksella, joka julkaistaan siten, kuin 

kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta on päätetty. 
 Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta sekä 

taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
 
5§ Vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto päättää rahaston varainkäytöstä ja 

jakaa apurahat kaupunkisisältöjohtajan esityksestä. Kaupunkisisältöjaosto nimeää 
rahaston laskujen ja maksumääräysten hyväksymiseen oikeutetut viranhaltijat. 

 
6§  Rahaston varat on sijoitettava käytettävissä olevalla edullisimmalla tavalla korkoa 

tuottaviksi. 
 



7§  Rahaston hoidosta on kalenterivuosittain tehtävä tili, josta näkyy rahaston säästö 
vuoden alussa, vuoden kuluessa rahastoon kertyneet varat, rahaston varojen käyttö 
sekä rahaston säästö vuoden lopussa. 

 
Hakemus lähetetään osoitteella Lohjan kaupunki, Kulttuuripalvelut, Vähävaraisten kulttuurirahaston 
avustus, Kalle Ryökäs, PL 71, 08101 LOHJA. Hakemuksen on oltava perillä 4.5.2020 klo 15 
mennessä.  
 
 
 


