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1 RAHASTON TARKOITUS
Arvi Sikasen rahaston Leppävirran kunnan kulttuuri- ja taidera
haston tarkoituksena on
aktivoida ja edistää kulttuuritoimintaa ja taiteiden harrastusta
paikkakunnalla sekä auttaa
paikkakunnan kulttuuritoimijoita kasvamaan ja kehittymään.
—

2 § RAHASTON KÄYFrÄMINEN
Rahaston varojen käytöstä vastaa Leppävirran kunnan kulttuu
ri- ja vapaa-aikatoiminnasta
vastaava lautakunta. Rahaston varoja voidaan käyttää

-

-

-

-

kehittämisavustuksiin, jotka koskevat kunnan kulttuuritoimintaa
ja sen
toimintaympäristöä
omarahoitusosuutena taiteen ja kulttuurin hankkeisiin, jotka
tarvitsevat kunnan
rahoitusosuuden saadakseen ulkopuolista rahoitusta
palkintoina ja palkkioina kunnan taide-ja kulttuuritoiminnassa
taide-ja kulttuurihankintoihin

3 § RAHASTOSTA MVÖNNEWN RAHOITUKSEN EHDOT
Hankkeet: Taiteen ja kulttuurin alan toimijat (yksityiset henkilö
t, 3. sektorin toimijat,
yritykset työryhmät) voivat hakea kehittämisavustusta rahastosta
osoittamalla
vapaamuotoisen hakemuksen kulttuuri-ja vapaa-aikatoiminnas
ta vastaavalle lautakunnalle.
Hakemuksen liitteenä tulee olla riittävän kattava projektisuunn
itelma ja kustannusarvio.
Avustusta on haettava ennen hankkeen aloitusta. Avustus makse
taan jälkikäteen
todennettujen kustannusten perusteella. Tiliselvitys tosittei
neen on esitettävä ennen
maksuunpanoa. Toimijan on pyydettäessä toimitettava kulttuu
ri-ja vapaa-aikatoiminnasta
vastaavalle lautakunnalle selvityk5et taloudellisesta tilantee
staan ja muut mahdolliset
avustuspäätökset. Tuen määrä on maksimissaan 30% hankke
en kokonaiskustannuksista.
Rahoitusta saavalla kohteella tulee olla merkittävä vaikutu
s taiteen ja kulttuurin

kehittämisessä Ieppävirralla. Avustusta myönnetään hankke
isiin, jolla on positiivisia
vaikutuksia
-

-

-

kuntalaisten taide- ja kulttuuripalveluihin
kulttuuriyrittäjien ja taiteen ammattilaisten toimintaympäristäön
taiteen ja kulttuurin 3. sektorin toimijoiden elinvoimaisuuteen

Palkinnot, palkkiot ja taidehankinnat valmistellaan osana kunnan
muuta operatiivista
toimintaa. Valmistelijana toimii kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminna
sta vastaava viranhaltija.
Avustuspäätök5et tekee kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnasta vastaav
a lautakunta.
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§ VAROJEN SÄILYtTÄMINEN JA KARTUTTAMINEN

Rahaston varat sisältyvät kunnan rahoitusomaisuuteen
ja sen pääomaa voidaan käyttää
sääntöjen linjaamiin tarkoituksiin. Rahaston pääomalle ei
makseta korkoa.
Rahastoa voidaan täydentää:
valtuuston talousaiviossa osoittamilla varoilla
kunnalle vastaanotettavan perinnön, testamentin tai lahjoituksen
varoilla
Varojen jakamisesta päätetään tämän säännön mukaisesti.
-

-

S § RAHASTON HOITO
Rahastoa hoitaa kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnasta vastaav
a lautakunta ja se antaa rahaston
käyttöä ja seurantaa täydentäviä ohjeita. Lautakunta raporto
i vuosittain valtuustolle
rahaston käytöstä.

LEPPÄVIRRAN KUNTA
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KULTTUURI- JA TMDEL4HASTON PERUSTAMINEN
Kunnanhallitus 5.9.2016

§

133
Kunnanhallitus 5.10.2015 § 161 ja 4.4.2016 § 62 erästä kunnalle tulevaa
valtionperintöä käsitellessään päätti esittää valtuustolle perustettavaksi kult
tuuri ja taiderahasto.
Rahaston varoja osoitetaan sille hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti Lep
pävirran kulttuuri- ja taide-elämän tukemiseen. Tämä rahasto perustetaan
erillisellä valtuuston päätöksellä. Kunnanhallitus antoi kulttuuri- ja taidera
haston sääntöjen valmistelun sivistystoimenjohtajan tehtäväksi.
Sääntö on valmisteltu ja on liitteenä.

Kj:n päätösesilys:

Kunnanhallitus esittää Arvi Sikasen rahaston / Leppävfrran kunnan kulttuu
ri- ja taiderahaston säännön valtuustolle hyvälcsyttäväksi. Rahastoon osoite
taan allcupääomaksi kunnan saaman valtionperinnön varat (Khall 4.4.2016
§
62)

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuusto 26.9.20 16

§

33
Kunnanvaltuusto hyväksyy Arvi Sikasen rahaston / Leppävirran kunnan
kulttuuri- ja taiderahaston säännön.

Päätös:

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen.
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Leppävirralla 28.2.2015 kuolleen Arvi Eemeli Sikasen oikeudenomistaja on
Suomen valtio, koska häneltä ei jäänyt perillisiä. Asiasta on valtiokonttori
ilmoittanut kunnalle. Valtiokonttorin valtuuttama pesänhoitaja asianajaja
Ismo Nurmela on toimittanut kunnalle perukirjan. Perukirja on ei-julkinen
asiakirja koska se sisältää tietoja yksityisen henkilön varallisuusasemasta.

§

Perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan Valtiokonttori voi päättää, jos havai
taan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi, että valtion saama omaisuus luo
vutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheisille. Omaisuus voidaan luo
vuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut, tai kiinteistön
sijaintikunnalle. Jos kunta hakee ko. perustein perintöä, sen tulee esittää jo
kin sosiaalinen tai kulttuurinen kävttötarkoitus omaisuudelle.
Leppävirran kunnalla on vanhustenhuollon kehittämisrahasto. jonka varois
ta rahoitetaan vanhustenhuollon alalla sellaisia toimintoja, joita ei tavan
omaisen käyttötalouden varoin toteuteta. Näitä ovat mm. ulkoilutus- virkis
tys ym. toiminnot, joiden avulla mm. laitoksissa asuvien elinolojaja elämi
sen laatua kohennetaan.
Kj:n päätösesitys:

Kunnanhallitus päättää, että Leppävirran kunta jättää perintökaaren 5 luvun
2 §:nja perintökaaren voimaantulosta annetun lain 6 § mukaisesti Valtio
konttorille hakemuksen Sikasen kaikista perintövaroista.Likvidit varat käy
tettäisiin Leppävirran kunnan vanhustenhuollon kehittämisrahaston pää
oman kartuttamiseen ja niiden käyttötarkoitus määräytyy ko. rahaston sään
nön mukaisesti ja niiden käyttö on siten katsottava yleishyödylliseksi. Kun
nalle mahdollisesti tuleva metsäomaisuutta hoidettaisiin muun metsätalou
den rinnalla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus 5.10.20 15

§

Kj:n päätösesitys:

Kunnanhallitus muuttaa edellä olevaa päätöstä siten, että kunnalle mahdol
lisesti tulevaa perintö käytettäisiin perustettavan kulttuuri-ja taiderahaston
pääomanaja rahaston varoja osoitetaan sille hyväksyltävien sääntöjen mu
kaisesti Leppävirran kulttuuri- ja taide-elämän tukemiseen. Tämä rahasto
perustetaan erillisellä valtuuston päätöksellä.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

161
Valtiokonttori on ilmoittanut, että metsäomaisuuden käyttö edellisen pää
töksen mukaisesti ei oikeuta kuntaa valtionperinnön saamiseen, vaan käyttö
tulee määritellä sosiaalisin perustein tai esim kulttuurin tukemiseen.
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