
KUNNANHALLITUKSEN JÄRJESTÖAVUSTUKSET 2017

Kylä- ja asukasyhdistysten avustukset

Nro Yhdistyksen nimi
Kirkkonummelaisia 

jäseniä
TP Toim.kert. Toim.suun. Huomioita hakemuksesta

Haettu 

avustusmäärä, 

euroa

Esitys Jakoperuste

1 Gesterby-Sepänkylä Kyläyhdistys ry 67 toimitetaan 

myöhemmin

Avustusta haetaan Kirkkotien risteykseen hankittavaan pysäkkikatokseen 

ja uuteen ilmoitustauluun. 
900,00 400,00 417,25

2 Masalan asukasyhditys ry 204 x x x Avuksen käyttötarkoitus verkostoituminen sekä internet- ja pankkikulut, 

ilmoituskulut ja jäsenhankintakamppanjakulut. Lisäksi joulukauden 

avaisjaistapahtumakulut ja Masalan itsenäiset nuoret 1917-2017 -

tapahtumakulut.

2 500,00 650,00 657,00

3 Jolkbyn-Heikkilän-Laajakallion asukasyhdistys ry 220 x Avustusta haetaan tiedotustoimintaan asukkaille, ympäristön 

viihtyvyyden parantamiseen, nuoriso/lasten tapahtumien järjestämiseen 

ja asukkaiden aktivoimiseen erilaisilla tempauksilla.

3 500,00 650,00 685,00

4 Luoman kyläyhdistys  - Kirkkonummi ry 308 x x x Avustuksella katetaan hallituksen ja yhdistysten järjestämien 

jäsentilaisuuksien pitopaikan vuokria, tiedotteiden ja kokousmateriaalien 

kustannuksia, pienhankintakuluja ja muita ennalta arvaamattomia kuluja.

1 500,00 800,00 839,00

5 Wecklaxin Asutusalueen Yhdistys ry 86 x x x Avustusta tullaan käyttämään ranta-alueen kehittämiseen, uimapaikan ja 

venepaikkojen kunnossapitoon, ranta-alueen rakennusten 

kunnossapitoon ja korjauksiin.

1 000,00 450,00 450,50

6 Veikkolan kyläyhdistys ry 1585 x x x Avustusta haetaan yleisö- ja tiedotustilaisuuksien järjestämiseen SOTE-, 

kaavoitus- ja kylätoiminta-asioissa, yhdistyksen kylätalon, saunan ja 

kutomon toiminnan ylläpitoon, tiedottamiseen Pohjois-Kirkkonummella, 

yhteyden pitoon kunnalliseen päätöksentekoon, uusien toimintojen 

aloittamiseen kylällä, Suomi 100-tapahtumien järjestämiseen.

6 000,00 2 500,00 3 073,75

7 Veklahden Kyläyhdistys ry 192 x x x Avustusta haetaan lasten ja nuorten toimintaan, retkien järjestämiseen, 

tiedotustoimintaan ja syys- ja kevätkokouksien järjestämiseen.
700,00 600,00 636,00

8 Sundsbergin Kartanonrannan asukasyhdistys ry. 1394 x x x Avustusta haetaan tilojen käyttökustannuksiin, ylläpitoon ja 

asukasyhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Asukasyhdistyksen 

aktiivinen toiminta palvelee alueen asukkaita muiden palveluiden 

puuttuessa alueelta lähes täysin.

4 500,00 2 350,00 2 739,50

9 Siikajärvi-Pikkaraiset ry 80 x x x Siikajärvi-Pikkaraiset ry täyttää kuluvana vuonna 25 vuotta. Avustus 

mahdollistaisi ratkaisevalla tavalla historiikin taitosta, painamisesta ja 

jakelusta aiheutuvien kustannusten kattamista.

3 500,00 400,00 440,00

Yhteensä 8 800,00

Kylä- ja asukasyhdistysten avustusten jakoperuste: perusosa 300,00 €/yhdistys, toiminnan laajuuden perusteella 1,75 €/Kirkkonummelainen jäsen, loppuosa toiminnan sisällön perusteella arvioiden ja 

avustus yhteensä enintään haettu määrä.

toimitetaan myöhemmin
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Muiden yhdistysten avustukset

Nro Yhdistyksen nimi
Kirkkonummelaisia 

jäseniä
TP Toim.kert. Toim.suun. Huomioita hakemuksesta

Haettu 

avustusmäärä
Esitys Jakoperuste

1 Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys ry 900 x x x Avustusta haetaan seminaarien ja kokousten järjestelykuluihin, 

tiedotukseen ja viestintään.
1 000,00 800,00 1 775,00

2 Kirkkonummen Radioharrastajat Kissen Kipinä ry 26 x x x Avustuksen käyttötarkoitus on radioamatöörilaitteiden ja 

pelastuspalvelulaitteiston ylläpito, kerhotilan ylläpidon 

kustannukset,Kirkkonummipäivien osallistumismaksu sekä palkintojen 

hankinta radiokilpailun voittajille.

300,00 200,00 245,50

3 Kirkkonummen Filatelistit - Kyrkslätt Filatelister ry 19 x x x Toimintasuunnitelma: kevätretki Tampereelle, yhteistyön lisääminen 

lähialueiden kerhojen kanssa, Kirkkonummen päivään osallistuminen 

opastuspisteen muodossa, vuosijuhlat ja pikkujoulut. Toiminnan tulos oli 

ed.vuodelta negatiivinen.

200,00 200,00 233,25

Yhteensä 1 200,00

Muiden yhdistysten avustusten jakoperuste: perusosa 200,00 €/yhdistys, toiminnan laajuuden perusteella 1,75 €/Kirkkonummelainen, jäsenloppuosa toiminnan sisällön perusteella arvioiden ja 

avustus yhteensä enintään haettu määrä.


