
Hyvinvointilautakunnan avustuspäätös vuodelle 2022 

 

 

 

 

Avustukset 2022 Haettu avustuksen 
käyttötarkoitus 

Myönnettävä avustuksen  
käyttötarkoitus 

Haettu 
avustusmäärä € 

Myönnettävä  
avustusmäärä € 

Nuorisoavustukset     

     

1. Mannerheimin 
lastensuojeluliiton 
paikallisyhdistys Ry 

(MLL Jämijärvi) 

Lasten tapahtuman järjestäminen 
koronan vuoksi peruuntuneen 
MLL 100-vuotisjuhlan tilalle. 
Esiintyjä ja vuokra-välineet 

Lasten tapahtuman järjestäminen 
koronan vuoksi peruuntuneen MLL 100-

vuotisjuhlan tilalle. Esiintyjä ja vuokra-välineet 

 
700, 00 € 

 
800,00 € 

2. Miilunvartijat Ry Retkien järjestäminen, koulutus ja 
kurssimaksut, bussikuljetukset 

tapahtumiin, ohjaajien 
matkakorvaukset, kololle uusien 

tarvikkeiden hankinta, uusien 
rekrytointitapahtuman 

järjestäminen, johtajahuolto, 
ikäkausitoiminnan parantaminen 

(Ulkopuoliset asiantuntijavierailut) 

Koulutus- ja kurssimaksut, kololle uusien 
tavaroiden hankinta, ohjaajien 

matkakorvaukset, uusien jäsenien 
rekrytointitapahtuman järjestäminen 

 
 

2000,00 € 

 
 

1000,00 € 

3. Jämijärven VPK ry Palokuntanuorten 
valtakunnallisen Eldis22-

leirikustannuksien kattamiseen 
Helsinkiin. 

 
Posa-alueen nuorten leiri 

kustannuksien kattamiseen. Leirin 
toteutus on Jämijärvellä. 

Palokuntanuorten valtakunnallisen Eldis22-
leirikustannuksien kattamiseen Helsinkiin. 

 
Posa-alueen nuorten leiri kustannuksien 

kattamiseen. Leirin toteutus on Jämijärvellä. 

 
 

1500,00 € 

 
 

1300,00 € 

  Yhteensä 4200,00 € 3100,00 € 



Hyvinvointilautakunnan avustuspäätös vuodelle 2022 

 Avustukset 2022 Haettu avustuksen 
käyttötarkoitus 

Myönnettävä avustuksen  
käyttötarkoitus 

Haettu 
avustusmäärä € 

Myönnettävä  
avustusmäärä € 

Liikunta-avustukset     

     

1. Jämin Jänne Ry Nuorisotyöhön: Lisenssit, 
osallistumismaksut kilpailuihin, 

hiihtotunnelimaksut, 
valmennusleirimaksut, välinetuki 

 
Huippu-urheilu: Majoitus- ja 
matkakulut ja voitelurekan 
hankinta- ja ylläpitokulut 

 
Latujen hoitokaluston ja 

lumetusjärjestelmän huolto ja 
ylläpitokuluihin 

Nuorisotyöhön: Lisenssit, osallistumismaksut 
kilpailuihin, valmennusleirimaksut 

 
Huippu-urheilu: Majoitus- ja matkakulut ja 

voitelurekan hankinta- ja ylläpitokulut 
 

Latujen hoitokaluston ja lumetusjärjestelmän 
huolto ja ylläpitokuluihin 

 
3000,00 € 

 
2500,00 € 

2. Palokosken 
urheilu- ja 

liikuntaseura 

Tykköön eskareille ja 1-2-
luokkaisille järjestettävän 

kouluillan ja tarjoilujen 
järjestämiseen. 

 
Ohjelmallinen nuorten ilta 

Cellarilla keväällä 2022. Palkinnot 
ja tarjoilut. 

 
Palokosken kylän 

kuntovihkokampanjaan 
osallistuneiden lahjakorttien 

hankinta 
 

Palokosken kylän kevään siivous 
talkootarjoilujen hankintaan. 

 

Tykköön eskareille ja 1-2-luokkaisille 
järjestettävän kouluillan ja tarjoilujen 

järjestämiseen. 
 

Ohjelmallinen nuorten ilta Cellarilla keväällä 
2022. Palkinnot ja tarjoilut. 

 
Palokosken kylän kevään siivous 

talkootarjoilujen hankintaan. 
 

 
1200,00 € 

 

 
700,00 € 

3.   Yhteensä 4200,00 € 3200,00 €  
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Avustukset 2022 Haettu avustuksen 
käyttötarkoitus 

Myönnettävä avustuksen  
käyttötarkoitus 

Haettu 
avustusmäärä € 

Myönnettävä  
avustusmäärä € 

Kulttuuriavustukset     

     

1. Jämijärvi Seura Ry Kopiointi ja postikulut, 
vakuutukset, 

kotiseutuopastukset ja retkien 
toteuttaminen, 

tapahtumamarkkinointi 
(avoimet pihat) ja pakohuone. 

 
 

Kopiointi ja postikulut, vakuutukset, 
kotiseutuopastukset ja retkien toteuttaminen, 

tapahtumamarkkinointi (avoimet pihat) ja 
pakohuone. 

 

 
400,00 € 

 
700,00 € 

2. KulttuuriJämi Ry Uusien mikrofonien ja 
vastaanottimien hankinta 

Uusien mikrofonien ja vastaanottimien hankinta  
1000,00 € 

 

 
800,00 € 

  Yhteensä 1400,00 € 1500,00 € 
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Avustukset 2022 Haettu avustuksen 
käyttötarkoitus 

Myönnettävä avustuksen  
käyttötarkoitus 

Haettu 
avustusmäärä € 

Myönnettävä  
avustusmäärä € 

Vapaa-aikatoimen avustukset     

     

 
1. Eläkeliitto Jämijärven 

yhdistys Ry 

 
Sokkomatkan järjestäminen 

 

 
Sokkomatkan järjestäminen 

 
800,00 € 

 
800,00 € 

2. Jämijärven Martat Ry Toiminnan tukemiseen ja 
erilaisten kurssien 

järjestämiseen 

Toiminnan tukemiseen ja erilaisten kurssien 
järjestämiseen 

 
1000,00 € 

 

 
600,00 € 

3. Vihun kyläyhdistys Ry Kylätalon ylläpitokuluihin 
(sähkö ja vakuutus) 

Kylätalon ylläpitokuluihin (sähkö ja vakuutus)  
1600,00 € 

 

 
525,00 € 

 

4. Kontin – Pitkäniemen 
kyläyhdistys Ry 

Vauhdin lavan ylläpitokuluihin Vauhdin lavan ylläpitokuluihin 1000,00 € 525,00 € 

5.    Palokosken  
Kyläyhdistys Ry 

Palokosken kyläyhdistyksen 
ylläpitämän kodan vapaa-ajan 
tapahtumien järjestämiseen. 

 
Kylälle syntyvien 

muistamislahja ja juhlan 
järjestäminen 

 
Kodan ylläpito ja talkootöihin 

Palokosken kyläyhdistyksen ylläpitämän kodan 
vapaa-ajan tapahtumien järjestämiseen. 

 
Kylälle syntyvien muistamislahja ja juhlan 

järjestäminen 
 

Kodan ylläpito ja talkootöihin 

500,00 € 525,00 € 
 
 

6. Suurimaan maa- ja 
kotitalousseura Ry 

Seurantalon ylläpitokuluihin 
(öljy, sähkö) ja toiminnan 

järjestämiseen. 

Seurantalon ylläpitokuluihin (öljy, sähkö) 1250,00 € 525,00 € 

  Yhteensä 6150,00 € 3500,00 € 


