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1 KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
 
  Kulttuurirahasto on tarkoitettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintojen 

palvelutarjonnan (Liikuntakeskus, kaupunginkirjasto, Hiiden Opisto, 
Musiikkiopisto, kaupunginorkesteri, matkailu, markkinointi & PR, yleinen 
kulttuuri, Lohjan Museo sekä Lohjan 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).  

 
Apurahoja rahastosta voivat hakea kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 
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. 

 
Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. 
 
Apurahaa haetaan avustuslomakkeella huhtikuun viimeiseen arkipäivään  
klo 15.00 mennessä. Hakuajan alkamis- ja päättymisajankohta julkistetaan 
vuosittain avustuskuulutuksessa. 

 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Hakemuslomakkeita saa 
kaupungin nettisivuilta ja asiakaspalvelukeskuksesta. Paperiset hakemukset 
toimitetaan kirjaamoon Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, 
tunnuksella ”Yleinen kulttuuri / kulttuurirahaston avustus”.  
 
Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta 
sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää rahaston varainkäytöstä ja jakaa 
apurahat kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksestä touko-/kesäkuun 
kokouksessaan.  
 
Apurahan saajan tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle vuoden kuluessa apurahan 
myöntämisestä. 
 

 

 

 

 

 

http://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/kulttuuripalvelut/avustukset/
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2 LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
 

Rahasto on tarkoitettu lohjalaisten lasten ja nuorten kulttuuriharrastusten 
tukemiseen. 

 
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. 

 
Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. 

 
Apurahaa haetaan avustuslomakkeella huhtikuun viimeiseen arkipäivään  
klo 15.00 mennessä. Hakuajan alkamis- ja päättymisajankohta julkistetaan 
vuosittain avustuskuulutuksessa. 
 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Hakemuslomakkeita saa 
kaupungin nettisivuilta ja asiakaspalvelukeskuksesta. Paperiset hakemukset 
toimitetaan kirjaamoon Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, 
tunnuksella ”Yleinen kulttuuri / lasten ja nuorten kulttuurirahaston avustus”.  

 
Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta 
sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot. 

 
 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää rahaston varainkäytöstä ja jakaa 

apurahat kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksestä touko-/kesäkuun 
kokouksessaan. 

 
 Apurahan saajan tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä 

kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle vuoden kuluessa apurahan 
myöntämisestä. 

 
 
  

http://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/kulttuuripalvelut/avustukset/
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3 IKÄÄNTYNEIDEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
 

Rahasto on tarkoitettu Lohjan ikääntyneiden kulttuuriharrastusten tukemiseen. 
Rahaston määrärahat ohjataan Lohjan Kulttuuripolku-hankkeen mukaiseen 
toimintaan. 

 
 Apurahoja rahastosta voivat hakea Kulttuuripolku-hankkeeseen liittyvään 

toimintaan soveltuvien 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. 

 
Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. 

 
Apurahaa haetaan avustuslomakkeella huhtikuun viimeiseen arkipäivään  
klo 15.00 mennessä. Hakuajan alkamis- ja päättymisajankohta julkistetaan 
vuosittain avustuskuulutuksessa. 

 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Hakemuslomakkeita saa 
kaupungin nettisivuilta ja asiakaspalvelukeskuksesta. Paperiset hakemukset 
toimitetaan kirjaamoon Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, 
tunnuksella ”Yleinen kulttuuri / ikääntyneiden kulttuurirahaston avustus”. 
 
Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta 
sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot. 

 
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää rahaston varainkäytöstä ja jakaa 
apurahat kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksestä touko-/kesäkuun 
kokouksessaan.  
 

 Apurahan saajan tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle vuoden kuluessa apurahan 
myöntämisestä. 

http://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/kulttuuripalvelut/avustukset/
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4 VÄHÄVARAISTEN KULTTUURIRAHASTON AVUSTUS 
 

Rahasto on tarkoitettu vähävaraisten lohjalaisten kulttuuriharrastusten 
tukemiseen. Rahaston määrärahat ohjataan Lohjan Kulttuuripolku-hankkeen 
mukaiseen toimintaan. 

 
Apurahoja rahastosta voivat hakea vähävaraisten kulttuuriharrastustoimintaan 
soveltuvien 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. 

 
Vuosittain rahastosta jaetaan enintään 5 000 €. 

 
Apurahaa haetaan avustuslomakkeella huhtikuun viimeiseen arkipäivään  
klo 15.00 mennessä. Hakuajan alkamis- ja päättymisajankohta julkistetaan 
vuosittain avustuskuulutuksessa. 
 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisenä. Hakemuslomakkeita saa 
kaupungin nettisivuilta ja asiakaspalvelukeskuksesta. Paperiset hakemukset 
toimitetaan kirjaamoon Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, 
tunnuksella ”Yleinen kulttuuri / vähävaraisten kulttuurirahaston avustus”. 

 
 Hakemuksen tulee sisältää suunnitelma apurahan käytöstä, tiedot hakijasta 

sekä taloudellista asemaa koskevat tiedot. 
 

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää rahaston varainkäytöstä ja jakaa 
apurahat kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan esityksestä touko-/kesäkuun 
kokouksessaan.  

 
Apurahan saajan tulee toimittaa vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä 
kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle vuoden kuluessa apurahan 
myöntämisestä. 

 
 

 
 
 

http://www.lohja.fi/vapaa-aika-liikunta/kulttuuripalvelut/avustukset/

