
 
 

KOUVOLAN KAUPUNGIN KULTTUURIN LAHJOITUSRAHASTO 

SÄÄNNÖT 

 

1 § Rahaston muodostuminen 

Rahasto on muodostettu yhdistämällä siihen 

1. 23253 Kouvolan kaupungin juhlarahasto  41 559,64 

2. 23262 Kouvolan kaupungin sivistysrahasto  35 975,93 

3. 23269 Kulttuuritoimen lahjoitusrahasto Valkeala  15 710,67 

93 246,24 

Mainituilla lahjoitusrahastoilla, lukuun ottamatta Kulttuuritoimen lahjoitusrahasto Valkeala, on ollut 

vahvistetut, kirjalliset säännöt. 

Mainittujen rahastojen kirjanpitoarvot ovat yhteensä 93 246,24 euroa 16.8.2018, mistä muodostuu 

Kouvolan kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston pääoma rahaston perustamishetkellä. 

 

2 § Rahaston tarkoitus 

Rahastosta voidaan jakaa tuottoja ja pääomaa. Rahastosta vastaa ja siitä jaettavasta osuudesta päättää      

vastaava viranhaltija. Avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin. 

 

3 § Varoista huolehtiminen, niiden sijoittaminen ja tuotto 

Uusien lahjoitusten tai testamenttien vastaanottamisesta päättää Kouvolan kaupungin toimivaltainen 

viranomainen, jos säännön ehdot eivät edellytä näiden sääntöjen 2 §:n tai 3 §:n muuttamista. Jos 

säännön ehdot edellyttävät mainittujen pykälien muuttamista, päättää vastaanottamisesta kaupungin 

toimivaltainen viranomainen, joka samalla päättää näiden sääntöjen muuttamisesta tai saannosta 

muodostetaan oma rahasto. 

Rahaston varoista ja niiden sijoittamisesta tarkoituksenmukaisella tavalla huolehtii Kouvolan kaupungin 

toimivaltainen viranomainen. 

Kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston varat on sijoitettava kaupungissa hyväksyttyjen 

sijoitustoiminnan perusteiden mukaisesti. Eri omaisuuslajien osuus rahastokokonaisuudessa ei saa 

ylittää kaupunginhallituksen hyväksymää, kulloinkin voimassa olevaa allokaatio-ohjeistusta. 

 

4 § Avustuksen käyttötarkoitus ja hakuohjeet 

 



Avustus on tarkoitettu kouvolalaisten yhteisöjen kulttuuri- ja taidehankkeisiin, jotka ovat kulttuurialan 

ammattilaisten vetämiä. Hankkeiden tarkoituksena on edistää asukkaiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä 

ja hyvinvointia. Hakijan kotipaikan tulee olla Kouvola. 

 

Kulttuuri- ja taidehankkeiden tavoitteena on 

• jättää pysyvä jälki Kouvolaan 

• toteuttaa hanke yhdessä kuntalaisten kanssa 

• lisätä kaupungin vetovoimaisuutta 

 

Avustusta haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella, joka sisältää hakijan täydelliset henkilö- 

ja osoitetiedot sekä vaaditut liitteet. 

Avustuksen hakuaika on marraskuun loppuun mennessä ja avustuksesta päätökset tehdään 

tammikuussa.  

Hakemusmenettelystä ilmoitetaan valikoiduissa sanomalehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.  

Minimiavustussumma on 5 000 euroa. Avustukset ovat haettavissa joka neljäs vuosi alkaen vuodesta 

2019. 

 

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat asiat: 

• hankkeen perusidea  

• kenelle suunnattu 

• toteutustapa 

• milloin toteutettaisiin 

• kuka toteuttaa 

• kokonaiskustannusarvio 

• miten idea kytkeytyy kaupungin strategiaan 

• tuoko idea jotakin pysyvää uutta kaupungin kulttuuripalveluihin 

• miten kaupungin vetovoimaisuus lisääntyy työn tuloksena 

Hakemuksen liitteiksi tulee toimittaa: 

• hankkeen vetäjän CV 

• toimintasuunnitelma 

• talousarvio 

Hakemukset käsittelee kulttuuri- ja yhteisötyön palveluiden työryhmä, joka arvioinnissaan kiinnittää 

erityisesti huomiota: 

• esitetyn toimintasuunnitelman taiteelliseen laatuun 

• hakijan ammatilliseen ansioitumiseen 

• kaupungin vetovoimaisuuden lisääntymiseen 

Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.  

Selvityksen sisältö 

• selostus avustuksella toteutetusta toiminnasta 

• yksilöity talousselvitys avustuksen käytöstä 

• toiminnan vaikuttavuuden arviointi 



Selvitykseen ei liitetä tositteita avustuksen käytöstä, mutta avustuksen saajan tulee säilyttää tositteet 

kaksi vuotta siltä varalta, että kaupunki pyytää ne erikseen tarkistusta varten. 

 

 

Aikuisväestön lautakunta 29.8.2018 § 85 

 


