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Liikunta- ja kulttuurilautakunta 19.01.2022 § 7 

      

Valmistelija: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Hallintosäännön (voimaan 1.1.2022) 23.2 §:n 4 kohdan mukaan lauta-

kunta päättää avustusten jakoperusteista ja jakamisesta vastuualueel-

laan. 

Lautakunta voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa 

edelleen muulle viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, 

ei voi enää siirtää toimivaltaa edelleen. (Hallintosääntö 29.1 ja 29.3 §) 

Kulttuurin toiminta-avustukset, liikunnan toiminta-avustukset sekä sosi-

aali- ja terveydenhuollon järjestöjen toiminta-avustukset päättää liikunta- 

ja kulttuurilautakunta.  

Kulttuurin kohde- ja tilavuokra-avustukset, Dorrit ja August Fuchsin apu-

rahat, liikunnan kohde- ja tilavuokra-avustukset, kartta-avustukset, ur-

heilijoiden palkintostipendit, tapahtuma-avustukset alle 5000 €, Kouvo-

lan kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston avustukset, sotaveteraanien 

avustukset ja sotainvalidien avustukset esitetään palvelun johtajan (si-

vistysjohtaja) hyväksyttäviksi lautakunnan määrittelemien jakokriteerien 

perusteella.  

Lisätietoja: sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, 

veikko.niemi(at)kouvola.fi 

Sivistysjohtajan ehdotus: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää palvelun johtajalle (sivistysjohtaja) 

toimivallan päättää kulttuurin kohde- ja tilavuokra-avustuksista, Dorrit ja 

August Fuchsin apurahoista, liikunnan kohde- ja tilavuokra-avustuk-

sista, kartta-avustuksista, urheilijoiden palkintostipendeistä, alle 5.000 

euron tapahtuma-avustuksista, Kouvolan kaupungin kulttuurin lahjoitus-

rahaston avustuksista sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien avustuk-

sista. 

Tämä päätös korvaa lautakunnan 9.6.2021 (§ 58) asiassa tekemän 

päätöksen.  

Asian käsittely: 

Keskustelun aikana jäsen Janita Rahikainen teki esityksen, että liikunta- 

ja kulttuurilautakunta siirtää palvelun johtajalle (sivistysjohtaja) toimival-

lan päättää Dorrit ja August Fuchsin apurahoista, kartta-avustuksista, 



urheilijoiden palkintostipendeistä, alle 5.000 euron tapahtuma-avustuk-

sista, Kouvolan kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston avustuksista 

sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien avustuksista. 

Jäsenet Jarmo Uuttala ja Manu Huuhilo kannattivat esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että asiasta on suoritettava äänestys, koska oli 

tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys. Ne, jotka kannat-

tavat sivistysjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat 

Janita Rahikaisen muutosesitystä äänestävät EI. Puheenjohtaja esitti 

äänestystavaksi nimenhuutoa. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta hyväksyi äänestysesityksen ja -tavan yk-

simielisesti.  

Suoritettiin äänestys, jossa annettiin 4 JAA-ääntä (Ahola, Hasu, Koski-

nen ja Lavonen) ja 8 EI-ääntä (Huuhilo, Lehmusmetsä, Mankki, Pah-

kala, Rahikainen, Ranta, Uuttala ja Tähtinen). 

Puheenjohtaja totesi Janita Rahikaisen muutosesityksen tulleen hyväk-

sytyksi. 

Liikunta- ja kulttuurilautakunnan päätös: 

Liikunta- ja kulttuurilautakunta siirtää palvelun johtajalle (sivistysjohtaja) 

toimivallan päättää Dorrit ja August Fuchsin apurahoista, kartta-avus-

tuksista, urheilijoiden palkintostipendeistä, alle 5.000 euron tapahtuma-

avustuksista, Kouvolan kaupungin kulttuurin lahjoitusrahaston avustuk-

sista sekä sotaveteraanien ja sotainvalidien avustuksista. 

____________ 


