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Siuntion kunnan hallintosäännön 73 § kohdan 16 mukaan sivistyslautakun-

nan tehtävänä on päättää tehtäväalueensa avustuksista.  

 

Siuntion kunnassa on vuosittain palkittu ansioituneita urheilijoita, mutta 

kulttuuritoimijoita ei tähän mennessä ole palkittu. Kunnan tulisi huomioida 

myös kulttuurin ja taiteen tekijät vastaavasti ja tästä syystä on määriteltävä 

kulttuuripalkinnon myöntämisen periaatteet. 

 

Kulttuuripalkinnon saannin perusteena on erityinen ponnistus siuntiolaisen 

kulttuurin tai taiteen alueella kuluneen vuoden aikana tai pitkäaikainen työ 

siuntiolaisen kulttuurin ja taiteen hyväksi. Palkinnon voi saada tehdystä tai 

esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio 

tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikas-

tuttanut kunnan kulttuuri- tai taide-elämää. Palkinto voidaan myöntää joko 

yksityiselle henkilölle tai ryhmälle tai yhteisölle.  

 

Palkinto voidaan myöntää vuosittain tai voidaan jättää jakamatta sivistys-

lautakunnan harkinnan perusteella. Palkinto myönnetään vain kerran sa-

moista ansioista samalle saajalle. Palkinnon myöntää Siuntion kunnan sivis-

tyslautakunta ja sen suurus on 500 €. Määräraha varataan vuosittain kulttuu-

ripalveluiden kustannuspaikalle (KP 3850) käyttötalouteen tilille 4742 

’Avustukset yhteisöille’. 

 

Ehdotukset palkittavista perusteluineen tulee toimittaa 31.5. mennessä ja 

palkinto jaetaan Siuntio-päivänä.  

 

Ehdotus: Sivistystoimen johtaja: 

 

Sivistyslautakunta päättää vahvistaa kulttuuripalkinnon myöntämisen peri-

aatteet 1.1.2019 alkaen. 

 

Kulttuuripalkinnon saannin perusteena on erityinen ponnistus siuntiolaisen 

kulttuurin tai taiteen alueella kuluneen vuoden aikana tai pitkäaikainen työ 

siuntiolaisen kulttuurin ja taiteen hyväksi. Palkinnon voi saada tehdystä tai 

esiin nousseesta kulttuuriteosta (esimerkiksi tapahtuma, tuote, organisaatio 

tai henkilö), joka on olemassaolollaan tai toiminnallaan kehittänyt ja rikas-

tuttanut kunnan kulttuuri- tai taide-elämää. Palkinto voidaan myöntää joko 

yksityiselle henkilölle tai ryhmälle tai yhteisölle.  

 

Palkinto voidaan myöntää vuosittain tai voidaan jättää jakamatta sivistys-

lautakunnan harkinnan perusteella. Palkinto myönnetään vain kerran sa-

moista ansioista samalle saajalle. Palkinnon myöntää Siuntion kunnan sivis-

tyslautakunta ja sen suurus on 500 €. Määräraha varataan vuosittain kulttuu-

ripalveluiden kustannuspaikalle (KP 3850) käyttötalouteen tilille 4742 

’Avustukset yhteisöille’. 

 

Ehdotukset palkittavista perusteluineen tulee toimittaa 31.5. mennessä ja 

palkinto jaetaan Siuntio-päivänä.  

 



Päätös: Ehdotuksen mukaan. 

 


