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KULTTUURIN AVUSTUSOHJEET 2022
Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaisesti sivistyslautakunta
myöntää kulttuuritoimintaan tarkoitetut yhdistyksille suunnatut toiminta-avustukset.
Avustukset myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2022 on varattu
avustuksille määrärahaa.
Avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen
avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi
saada useita avustuksia. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen
toimintaan. Avustusta saavalla taholla tulee olla toiminnan harjoittamisen edellyttämää muuta rahoitusta tai
varainhankintaa. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.
Sivistyslautakunta edellyttää avustuksia jakaessaan, että avustettavassa toiminnassa on huomioitu soveltuvin
osin kaupungin ja sivistystoimialan strategisia linjauksia. Lautakunta painottaa erityisesti
lasten ja nuorten sekä erityisryhmien huomioimista, toiminnan saavutettavuutta sekä alueellisuutta.
Merkittävänä tekijänä on myös avustettavaan toimintaan osallistuvan ja / tai avustettavasta toiminnasta
hyötyvän kohderyhmän laajuus.
Avustuksen saaja on velvollinen tekemään selvityksen saamansa avustuksen käytöstä. Ellei avustusta ole
käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun tarkoitukseen on avustuksen saaja velvollinen
palauttamaan saamansa avustuksen. Avustuksen saaja sitoutuu siihen, että kaupunki on oikeutettu tarkistamaan
yhdistyksen tilit ja toiminnan.
Toiminta-avustusten käytöstä tulee raportoida viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Nyt
haettavien vuoden 2022 kulttuurin toiminta-avustusten osalta raportointi tulee siis suorittaa 28.2.2023 mennessä.
Raportointiin tulee sisältyä sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta,
sanallinen selvitys siitä, miten avustus on edistänyt avustettavalle toiminnalle asetettuja kaupungin strategisia
tavoitteita sekä erittely avustettavan toiminnan kustannuksista. Raportointi tapahtuu erillisellä sähköisellä
raportointilomakkeella.
Kulttuuriyksikön avustuksia haetaan Porin kaupungin asiointipalvelun kautta. Palveluun kirjautumista varten
tarvitaan verkkopankkitunnukset (Suomi.fi -tunnistus). Sähköiset avustuslomakkeet avautuvat avustusten
hakuajan alkaessa 1.11.2021 osoitteessa www.pori.fi/avustukset. Avustusten hakuaika päättyy 23.11.2021 klo
15. Näihin avustusohjeisiin liittyvät tarkennetut tiedot hakulomakkeista ja -ohjeista lisätään kaupungin
verkkosivuille www.pori.fi/avustukset lokakuussa 2021. Kaupungin yhdyshenkilö kulttuuriyksikön avustuksissa on
Tiina Lehtonen, tiina.k.lehtonen@pori.fi
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