
Lohja700 –juhlavuoden erillisavustuksen avustussääntö 
 

Lohja700-juhlavuoden erillisavustus (myöh. Lohja700-avustus) on haussa vain vuonna 2023. Juhlavuoden 

avustushaun tavoitteena on osallistaa paikalliset yhdistykset ja toimijat toteuttamaan sisältöjä 

juhlavuoteen. 

Myöntämisperiaatteet 
Lohja700-avustusta voidaan hakea Lohjalla vuoden 2023 aikana tapahtuvaan toimintaan.  Avustusta 

voidaan myöntää lohjalaisille toimijoille ja/tai Lohjalla tapahtuvaan toimintaan. Lohja700-avustuksen 

myöntämisen edellytyksenä on, että Lohja700-juhlavuosi on huomioitu hankeideassa.  

Avustuspäätösten arvioinnissa painotetaan: 

- saavutettavuutta, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja/tai kuntalaisten hyvinvointia edistävää toimintaa; 

- alueellista tasa-arvoa edistävää ja Lohjan kyliin ja kaupunginosiin suuntautuvaa toimintaa; sekä 

- pääjuhlan (to-su 10.-13.8.2023) yhteydessä järjestettävää sekä pääjuhlaa täydentävää toimintaa. 

Lisäksi avustuspäätöksiä arvioitaessa huomioidaan tapahtumien/toiminnan monipuolisuus sekä eri 

ikäryhmien huomioiminen.  

Lohja700-avustusta ei myönnetä:  

- yhdistysten tai muiden ryhmien tilaisuuksiin, jotka ovat suljettuja tai vain jäsenistölle järjestettyjä; 

- jo olemassa oleviin tapahtumiin; sekä 

- voittoa tuottaviin tapahtumiin. 

Avustuksen hakeminen 
Hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.lohja.fi/vapaa-aika-

liikunta/kulttuuripalvelut/avustukset/. Paperisia hakemuslomakkeita voi tulostaa edellä mainitulta 

nettisivulta tai hakea Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta. Paperiset hakemukset toimitetaan 

kirjaamoon Lohjan kaupunki / Kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja, tunnuksella ”Yleinen kulttuuri / Lohja700-

avustus”. Myöhässä olevia hakemuksia ei oteta huomioon.  

Lohja700-avustusta haettaessa on selostettava kohteen työsuunnitelma pääkohdittain. Selostuksessa on 

mainittava missä, milloin ja mitä aiotaan järjestää. Projektin yksityiskohtainen kustannusarvio ja 

rahoitussuunnitelma tulee liittää hakemukseen.   

Avustuksesta päättäminen 
Hakemuksen jättäminen ei automaattisesti tarkoita avustuksen saamista. Lohja700-avustusten 

myöntäminen on harkinnanvaraista ja osa avustusmäärärahasta voidaan jättää myös jakamatta.  

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää Lohja700-avustusten myöntämisestä kulttuuri- ja vapaa-

aikajohtajan esityksen pohjalta.   

Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun. 

Avustuksen käyttäminen 
Avustuksen saa käyttää vain ja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus tulee 

käyttää vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Avustuksen maksaminen 
Avustus maksetaan hyväksyttäviä tositteita vastaan. Avustusta saaneiden tapahtumien ja hankkeiden tulot 

ja menot tarkastetaan tilityksen yhteydessä, jonka jälkeen myönnetystä avustussummasta varmistuu 



toimijalle/yhdistykselle maksettava avustusmäärä. Avustus maksetaan hakijan tilille kuitteja vastaan. Kuitit 

on toimitettava joulukuun 2023 viimeiseen arkipäivään klo 15.00 mennessä. 

Avustuksen saajalle voidaan perustellusta syystä maksaa ennakkoon enintään 50% myönnetystä 

avustuksesta. Ennakkoon maksettu osuus peritään takaisin, mikäli avustuksen saajalla ei ole osoittaa 

hyväksyttäviä tositteita vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Avustuksen käytön seuranta 
Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustusten saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat 

avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus 

vaatia maksettavaksi takaisin. 

 


