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Järvenpään kaupungin kulttuurin avustukset 2023 
Hakuaika: 6.4.2023 saakka 

Haetaan erillisillä sähköisillä hakulomakkeilla  

 
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta määrittelee kunnan tehtäväksi toiminnan, jolla kunta 

edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saavutettavuutta ja käyttöä sekä 
taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Kunnan tulee edistää kulttuuria ja tai-

detta osana kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja paikallista elinvoimaa. Jär-

venpään kaupungilla on haettavissa kulttuurin toiminta- ja kohdeavustuksia. Samalle ha-
kijalle ei voida myöntää molempia avustuksia. 

 

Kulttuuriavustusten määrärahat kohdentuvat seuraavasti: 
 - toiminta-avustusten kokonaissumma 83 000 euroa 

 - kohdeavustusten kokonaissumma 15 000 euroa 
 

1) Kulttuurin toiminta-avustukset (2023–2024) 

Kulttuurin 2-vuotisia toiminta-avustuksia myönnetään ammattimaisten kulttuuritoimintaa 

harjoittavien, laajaa vaikuttavuutta toteuttavien toimijoiden toiminnan tukemiseen. Avus-
tettavan tahon toiminnan tai sen osan tulee olla yleisölle tuotettavia tapahtumia, festivaa-

leja tai muita laadukkaita kulttuurisisältöjä. Toiminta-avustusten tarkoitus on luoda jatku-
vuutta ammattimaiselle kulttuuritoiminnalle Järvenpäässä.   

 

 Kuka voi hakea? Toiminta-avustusta voi hakea vain rekisteröitynyt yhdistys tai vastaava 
juridisesti järjestäytynyt yhteisö. Toiminta-avustus myönnetään kaksivuotisena niin että 

vuonna 2023 avustus säilyy samansuuruisena myös 2024, jos hakijan toiminnan sisältö on 
ennakoitavissa olevan vaikutettavuudeltaan vastaavan kaltainen myös 2024. Toiminnan 

tulee olla vakiintunutta ja näkymä tulee olla usean vuoden päähän. Avustusta voidaan 

myöntää, kun yhdistys on toiminut vähintään yhden täyden tilikauden ajan.  
 

Miten toiminta-avustusta haetaan? Toiminta-avustusta haetaan hakuohjeiden mukai-

sesti ja myönnetään yhteisöjen sääntöjen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan 
tukemiseen. Toiminta-avustus myönnetään kelpoisten hakijoiden välillä kokonaisharkin-

nan perusteella yhdistysten määräaikaan jättämien avustushakemusten ja liitteiden pe-
rusteella. Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan vaikuttavuus sekä yhteen-

sopivuus kaupungin strategisten tavoitteiden ja arvojen kanssa. Yhdistys voi hakea toi-

minta-avustusta toimittuaan vähintään yhden täyden tilikauden ajan.   
 

Hakemuksesta tulee ilmetä selkeä käyttötarkoitus, toimintasuunnitelma, budjetti ja sen 
omarahoitusosuus.  

 

Miten avustuksesta raportoidaan? Toiminta-avustusta saavan tahon on raportoitava toi-
minnastaan 31.12.2023 mennessä kirjallisesti Järvenpään kaupungin kirjaamoon, (osoit-

teeseen kirjaamo@jarvenpaa.fi), jotta seuraavan vuoden toiminta-avustus voidaan mak-

saa avustuksen saajalle. 
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2) Kulttuurin kohdeavustukset ja painotukset vuodelle 2023 

Kohdeavustuksilla tuetaan sekä ammattimaista että harrastuspohjalta ammentavaa kult-
tuuritoimintaa. Kohdeavustuksia haetaan ja myönnetään vuosittain.  

 
Kuka voi hakea? Kohdeavustusta voi hakea rekisteröityneet yhdistykset, muut yleis-

hyödylliset yhteisöt, yksityishenkilöt ja työryhmät kulttuuripalveluiden tuottamiseen koh-

distuvaan toimintaan.  
 

Mihin voi hakea? Kohdeavustukset myönnetään yksittäisen taide-/kulttuurialan tuotan-
non, tapahtuman, projektin tms. toteutuksen kustannuksiin. Toteutuksen tulee kohdistua 

järvenpääläisille, toteutua Järvenpäässä tai tuoda selkeää lisäarvoa Järvenpäälle. Hakijan 

tai työryhmän ei tarvitse kuitenkaan olla järvenpääläisiä, jos tuotannon lopputulos kohdis-
tuu edellä mainitulla tavalla. Kohdeavustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka liittyvät ha-

kijan perustoimintaan ja joita tuetaan pääsääntöisesti toiminta-avustuksella.  

  
Kulttuurin kohdeavustusten osana myönnetään myös Järvenpää-talon Sibelius-salin ja Ju-

hani Aho -salin maksuttomia käyttövuoroja yllä mainituille tahoille hakemusten perus-
teella.  

 

Kohdeavustusten painotukset: Vuonna 2023 kaupunki haluaa kohdeavustusten kautta 
kannustaa järvenpääläisiä kulttuurintekijöitä monipuoliseen ja -tasoiseen yhteistyöhön 

muiden yhdistysten, yhteisöjen, kulttuuri- ja taidetoimijoiden ja työryhmien kanssa. Yh-
teistyön lisäksi suositaan hankkeita, toimintaa tai tapahtumia, joilla on vaikutuksia kau-

pungin kulttuuritoiminnan monipuolisuuteen ja tunnettavuuden kasvamiseen.  

 
Kohdeavustukset arvioi työryhmä kulttuurijohtajan johdolla hyvinvointilautakunnan allo-

koiman määrärahan mukaisesti. Hakemuksesta tulee ilmetä selkeä käyttötarkoitus, toi-

mintasuunnitelma, työryhmä, budjetti ja sen omarahoitusosuus.  
 

Miten avustuksesta raportoidaan? Kohdeavustusta saavan tahon on raportoitava toi-
minnastaan 31.12.2023 mennessä kirjallisesti Järvenpään kaupungin kirjaamoon, (osoit-

teeseen kirjaamo@jarvenpaa.fi). 

 
 

 
 

 

 
 


