Avustusohjeet
Sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö

29.1.2019

LIIKUNTA- JA NUORISOAVUSTUKSET VUONNA 2019
Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2019
seuraavat avustukset:
1

TOIMINTA-AVUSTUKSET LIIKUNTAAN
Sisältää merkkivuosi- ja suurtapahtuma-avustukset

364 000 €

2

TOIMINTA-AVUSTUKSET NUORISOTYÖHÖN
Sisältää merkkivuosi- ja suurtapahtuma-avustukset

96 000 €

3

LIIKUNTAPAIKKA- JA TOIMITILA-AVUSTUKSET
Sisältää suunnistuskartta-avustuksen

37 700 €

4

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN AVUSTUKSET

25 000 €

5

LIIKUNNAN KEHITTÄMISAVUSTUS

10 000 €
yht. 532 700 €

Avustusten hakemisessa siirrytään tänä keväänä sähköiseen lomakkeeseen. Sähköiset avustuslomakkeet
avautuvat avustusten hakuajan alkaessa. Näihin avustusohjeisiin liittyvät tarkennetut tiedot hakulomakkeista sekä
hakuajoista ja -ohjeista toimitetaan liikunta- ja nuorisoyksikön yhdistystiedotteessa helmikuussa 2019. Avustusten
hakuaika on kuitenkin sama kuin aiemmin eli avustuksia haetaan 1.4.2019 mennessä ja täydennykset hakemuksiin
on tehtävä 15.4.2019 mennessä.
Kaupungin yhdyshenkilö liikunta- ja nuorisoavustuksissa on Nanna Grönman (nanna.gronman@pori.fi)
puh. 044 701 1405.
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YLEISOHJEET

AVUSTUSKOHTAISET OHJEET

Mistä avustus haetaan
Sivistyslautakunta myöntää avustukset toimintaan, jotka
koskevat liikuntaa ja nuorisotyötä. Kaikki liikuntaa ja
nuorisotyötä koskevat avustusanomukset tulevat
sivistyslautakunnalle, vaikka hakija osoittaisikin
hakemuksensa muulle toimialalle. Yhdelle hakijalle
myönnetään Porin kaupungin toiminta-avustusta
ainoastaan yhdeltä toimialalta.

1.1 Toiminta-avustukset liikuntaan

Avustukseen oikeutetut
Sivistyslautakunnan liikunnan ja nuorisotyön avustuksia
voivat hakea porilaiset nuorisoyhdistykset, liikuntaa
nuorille järjestävät urheiluseurat tai vastaavat yhteisöt
sekä nuorten vapaat toimintaryhmät. Avustusta
myönnetään näiden ohjeiden ja Porin kaupungin
sivistyslautakunnan harkinnan perusteella.

Myöntäminen
Toiminta-avustusta myönnetään nuorille järjestetyn
liikuntatoiminnan perusteella. Avustamisen keskeisimpinä
perusteina ovat toiminnan määrä, laatu, alueellinen
merkitys sekä toiminnan omarahoitusosuus. Toiminta
ilmoitetaan aina päättyneeltä kalenterivuodelta
hakemuslomakkeen mukaan. Nuorten toiminnaksi
lasketaan pääsääntöisesti toiminta nuorten sarjoissa
kunkin lajin sarjaluokituksen mukaan.

Avustusmääräraha
Sivistyslautakunnan liikunnan ja nuorisotyön
avustusmääräraha vuonna 2019 on 532 700 €.
Avustusten hakuaika ja maksaminen
Avustusten hakuajat on määritelty avustuskohtaisissa
ohjeissa. Lautakunta jättää myöhästyneet anomukset
käsittelemättä. Samat ohjeet koskevat myös hakemuksen
täydentämisestä annettua määräaikaa. Avustusten
maksuajat on selvitetty avustuskohtaisissa ohjeissa.
Avustusennakoita ei makseta.
Selvitys avustuksen käytöstä ja tarkastukset
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. Avustusten käytön
raportointi selviää avustuskohtaisista ohjeista.
Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on
oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.
Tietojen oikeellisuus
Avustusta hakevien on anomusta tehdessään katsottava
tarkoin, mitä tietoja avustuslomakkeessa kysytään. Hakija
vastaa siitä, että sen antamat tiedot ovat oikein.
Puutteelliset tiedot voivat vaikuttaa myönnettävän
avustuksen määrää pienentävästi.
Yhteyshenkilö
Avustusasioissa liikunta- ja nuorisoyksikön yhteyshenkilö
on Nanna Grönman, puh. 044 701 1405 tai
nanna.gronman@pori.fi.

Hakeminen
Toiminta-avustusta nuorten liikuntaan haetaan tarkoitusta
varten laaditulla sähköisellä lomakkeella 1.4.2019
mennessä. Täydennykset hakemukseen ja kaikki
tarvittavat liitteet on toimitettava viimeistään 15.4.2019.
Liitteet on lueteltu hakemuslomakkeessa.

Myönnetyn avustuksen määrä ei voi ylittää 50%
yhdistyksen nuorisotoiminnan hyväksytyistä menoista.
Maksaminen
Toiminta-avustus maksetaan 28.6.2019.
Avustuksen käyttö nuorisotoimintaan
Myönnetty toiminta-avustus on käytettävä nuorten
toimintaan. Avustusta hakevan urheiluseuran, jonka
jäsenet ja toimijat ovat sekä lapsia että nuoria, mutta myös
aikuisia, on järjestettävä kirjanpitonsa niin, että
nuorisotoiminnan menot voidaan siitä vaikeuksitta todeta.
Yhteenveto nuorten liikuntatoimintaan käytetyistä
menoista tehdään toiminta-avustuksen
hakemuslomakkeen mukaan. Yhteys kirjanpitoon tulee
olla vaikeuksitta todettavissa.
Yhdistyksen hallituksen tulee pitää yhdistyksen jäsenistä
luetteloa. Avustushakemuksessa annettavien
jäsenmäärätietojen tulee perustua jäsenluetteloon
hakulomakkeen ohjeen mukaisesti. Järjestön ilmoittamissa
toimintaluvuissa, kuten tapahtumissa voi olla mukana
myös muita kuin yhdistyksen jäseniä.
Selvitys avustuksen 2018 käytöstä
Selvitys avustuksen käytöstä tehdään seuraavan vuoden
toiminta-avustusta haettaessa, kuitenkin 1.4.2019
mennessä. Selvitykseen tulee liittää toimintakertomus,
tuloslaskelma, jossa on erittely nuorisotoiminnan
menoista, ja allekirjoitettu tase, sekä
toiminnantarkastuskertomus kyseiseltä toiminta- ja
tilikaudelta.
Jos yhdistys ei jätä vuonna 2019 avustushakemusta,
sen tulee tehdä selvitys vuoden 2018 avustuksen käytöstä
samaan määräaikaan 1.4.2019 mennessä. Jos selvitystä
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ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään avustus
takaisin kaupungille.
Selvitykseen tulee liittää tilinpäätös; tuloslaskelma,
allekirjoitettu tase, ja liitetiedot, sekä
toiminnantarkastuskertomus kyseiseltä toiminta- ja
tilikaudelta.
Jos hakijan tilikausi on muu kuin kalenterivuosi,
selvitys kalenterivuodelta 2018 on tehtävä erillisenä.
Selvityksessä tulee olla eriteltynä nuorisotoiminnan menot
avustusvuoden aikana. Sen allekirjoittaa yhdistyksen
nimenkirjoittaja/t ja siinä tulee olla tilintarkastajien
tarkastusmerkintä.

1.2 Liikunnan piirijärjestöjen
avustaminen
Piirijärjestö voi periaatteessa saada avustusta, jos sillä on
toimipaikka ja vähintään puolipäivätoiminen työntekijä
Porissa.
Avustusta myönnetään sellaiseen piirien järjestämään
käytännön nuorisotoimintaan, joka luo porilaisille
liikuntamahdollisuuksia ja tarjoaa palveluja, joita seurat tai
muu organisaatio eivät tuota. Piirijärjestöjen
hakemuksissaan selvittämän toiminnan on oltava sellaista,
joka ei ole mukana urheiluseurojen toimintaavustushakemuksissa.

1.3 Merkkivuosiavustus
Toiminta-avustusmäärärahasta myönnetään
urheiluseuroille ns. juhlavuosiavustusta. Avustusta seura
voi saada täyttäessään 50, 60, 70 jne. tasakymmeniä.
Lautakunta päättää avustuksesta harkintansa mukaan.
Avustusta myönnetään riittävästi toimiville seuroille, joiden
pääasiallinen toimialue on liikunta.
Hakeminen
Merkkivuosiavustusta haetaan 1.4.2019 mennessä
samalla lomakkeella kuin toiminta-avustusta.

1.4 Suurtapahtuma-avustus
Sivistyslautakunta voi toiminta-avustusmäärärahasta
myöntää urheiluseuralle erillisen avustuksen suurkilpailun
tai muun suurtapahtuman järjestämiseen.
Kilpailutapahtuman ollessa kyseessä on kilpailun oltava
tasoltaan vähintään ko. lajin yleisen sarjan maaottelu.
Muun suurtapahtuman kriteerinä pidetään vähintään 500
osallistujan rajaa.
Osanottajiksi lasketaan tapahtumaan osallistuvat urheilijat
tai muun kuin kilpailun ollessa kyseessä urheilijoihin
rinnastettavien osallistujien määrä. Yksi osallistuja
lasketaan useampipäiväisessä tapahtumassa mukaan
kokonaismäärään vain yhden kerran.
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Avustusta ei myönnetä tapahtumiin osallistumiseen.
Hakeminen
Avustusta voi hakea välittömästi, kun tapahtuman
järjestäminen on varmistunut, kuitenkin 1.4.2019
mennessä. Sen jälkeen tulevat avustushakemukset
käsitellään seuraavan vuoden avustusprosessin
yhteydessä.
Selvitys ja avustuksen maksaminen
Muista kuin maaottelutapahtumista tehdään selvitys
vapaamuotoisena raporttina viimeistään kahden
kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.
Selvitykseen tulee liittää tositekopiot. Selvityksestä on
käytävä luotettavasti ilmi tapahtuman osallistujamäärä.
Avustus maksetaan hyväksyttyä selvitystä vastaan.

2.1 Toiminta-avustukset nuorisotyöhön
Hakeminen
Toiminta-avustusta haetaan tarkoitusta varten laaditulla
hakemuslomakkeella 1.4.2019 mennessä. Täydennykset
hakemukseen ja kaikki tarvittavat liitteet on toimitettava
viimeistään 15.4.2019. Liitteet on lueteltu
hakemuslomakkeessa.
Myöntäminen
Avustusta myönnetään porilaisten nuorisojärjestöjen alle
29-vuotiaille järjestettyyn toimintaan. Lautakunta painottaa
avustuksia myöntäessään opiskelijajärjestöjä lukuun
ottamatta 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnattua
toimintaa sekä yhdistyksiä, joiden päätarkoitus on nuorten
toiminta. Avustusta voivat anoa sekä yhdistykset että
yhdistyksiin kuulumattomat toimintaryhmät. Toiminta
ilmoitetaan aina päättyneeltä kalenterivuodelta
hakemuslomakkeella.
Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan
määrä, laatu, alueellinen merkitys sekä toiminnan
omarahoitusosuus. Avustuksen yhtenä
myöntämisperusteena ilmoitettavien nuorten jäsenten on
oltava jäseniä hakijayhdistyksessä ja maksettava
jäsenmaksunsa hakijayhdistykselle.
Myönnetyn avustuksen määrä ei voi ylittää 50%
yhdistyksen nuorisotoiminnan hyväksytyistä menoista.
Maksaminen
Toiminta-avustus maksetaan 28.6.2019.
Avustuksen käyttö nuorisotoimintaan
Myönnetty avustus on käytettävä nuorten toimintaan.
Mikäli hakija ei ole varsinainen nuorisoyhdistys ja/tai
yhdistyksen toiminnassa on erikseen toimintaa myös
aikuisille, tulee hakijan tehdä yhteenveto nuorten
toimintaan käytetyistä menoista hakemuslomakkeella.
Yhteys kirjanpitoon tulee olla vaikeuksitta todettavissa.
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Selvitys avustuksen käytöstä
Selvitys avustuksen käytöstä tehdään seuraavan vuoden
toiminta-avustusta haettaessa, kuitenkin 1.4.2019
mennessä.
Selvitykseen tulee liittää toimintakertomus, tuloslaskelma
ja allekirjoitettu tase, sekä toiminnantarkastuskertomus
kyseiseltä toiminta- ja tilikaudelta. Lisäksi liitetään erittely
nuorisotoiminnan menoista, mikäli kysymyksessä on muu
kuin varsinainen nuorisoyhdistys.
Jos yhdistys ei jätä avustushakemusta,
sen tulee tehdä selvitys avustuksen käytöstä samaan
määräaikaan 1.4.2019 mennessä. Jos selvitystä ei tehdä
määräaikaan mennessä, peritään avustus takaisin
kaupungille. Mikäli yhdistyksen tilikausi on muu kuin
kalenterivuosi, toimitaan samoin kuin liikunnan toimintaavustusten käyttöä selvitettäessä.

2.2 Avustukset toimintaryhmille
Sivistyslautakunta voi myöntää toimintamäärärahasta
yksittäisiä avustuksia pääasiassa yhdistyksiin
kuulumattomille nuorten toimintaryhmille joko toimintaan
tai yksittäiseen tapahtumaan.
Hakeminen
Avustusta haetaan pääsääntöisesti 1.4.2019 mennessä.
Yhdistyksiin kuulumattomien toimintaryhmien
avustushakemuksen ja siihen liitettävät asiapaperit
allekirjoittaa kaksi täysivaltaista (täysi-ikäistä) henkilöä.
Allekirjoittajien henkilöllisyys tulee olla todennettavissa.
Selvitys ja avustuksen maksaminen
Selvitys tehdään välittömästi toiminnan toteuduttua
vapaamuotoisena raporttina. Selvitykseen tulee liittää
tositekopiot, sekä yhdistyksiltä myös tilintarkastajien
lausunto.
Avustus maksetaan hyväksyttyä selvitystä vastaan.
Avustus voi olla enintään 50% toteutuneista menoista.

2.3 Merkkivuosiavustus
Toiminta-avustusmäärärahasta myönnetään
nuorisoyhdistyksille ns. juhlavuosiavustusta. Avustusta
nuorisoyhdistys voi saada täyttäessään 50, 60, 70 jne.
tasakymmeniä. Lautakunta päättää avustuksesta
harkintansa mukaan. Avustusta myönnetään riittävästi
toimiville yhdistyksille, joiden pääasiallinen toimialue on
nuorisotyö.
Hakeminen
Merkkivuosiavustusta haetaan 1.4.2019 mennessä
toiminta-avustushakemuslomakkeella.
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2.4 Suurtapahtuma-avustus
Sivistyslautakunta voi toiminta-avustusmäärärahasta
myöntää nuorisoyhdistykselle erillisen avustuksen
suurtapahtuman järjestämiseen. Tapahtuman on oltava
valtakunnallinen ja osanottajamäärän pääsääntöisesti yli
300 henkeä. Avustusta voi hakea varsinaisen toimintaavustuksen lisäksi.
Avustusta ei myönnetä tapahtumiin osallistumiseen.
Hakeminen
Avustusta voi hakea välittömästi, kun tapahtuman
järjestäminen on varmistunut, kuitenkin 1.4.2019
mennessä. Sen jälkeen tulevat avustushakemukset
käsitellään seuraavan vuoden avustusprosessin
yhteydessä.
Selvitys ja avustuksen maksaminen
Selvitys tehdään vapaamuotoisena raporttina viimeistään
kahden kuukauden kuluttua tapahtuman päättymisestä.
Selvitykseen tulee liittää tositekopiot. Selvityksestä on
käytävä luotettavasti ilmi tapahtuman osallistujamäärä.
Avustus maksetaan hyväksyttyä selvitystä vastaan.

3 Liikuntapaikka- ja toimitila-avustukset
Avustus on tarkoitettu yhdistyksille, jotka ylläpitävät
kustannuksellaan joko omistamaansa tai hallitsemaansa
liikuntapaikkaa tai nuorisotilaa. Suunnistuskarttojen
valmistus ja kiintorastistojen ylläpito kuuluvat avustuksen
piiriin. Avustusta myönnetään kyseisen tilan
käyttökustannuksiin. Avustuksen perusteena ovat tilan
käyttökustannukset sekä se, missä määrin tila palvelee
porilaisten liikuntaharrastusta tai nuorisotyötä.
Arvioidessaan, myönnetäänkö anottuun kohteeseen
avustusta, lautakunta arvioi mm. seuraavia seikkoja
- onko tila tai paikka luonteeltaan sellainen, että
kaupunki ylläpitäisi palvelua ellei yhdistys sitä tekisi,
- onko kaupungilla tiloja, joita lautakunnan käsityksen
mukaan voisi käyttää anotun tilan / paikan sijasta.
Avustusta ei myönnetä
Avustusta ei myönnetä niihin vuokriin, joita yhdistykset
käyttämistään liikuntatiloista maksavat kaupungille.
Avustusta ei myöskään myönnetä pääomakuluihin tai
rakentamiskustannuksiin. Sivistyslautakunta avustaa
käyttökustannuksissa.
Investointeja koskevat anomukset tai ehdotukset tulee
lähettää erikseen sivistystoimialan liikunta- ja
nuorisoyksikölle.
Hakeminen
Liikuntapaikka- ja toimitila-avustusta haetaan 1.4.2019
mennessä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella.
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Avustus on tarkoitettu nuorisoyhdistyksille ja
liikuntaseuroille nuorten kansainväliseen toimintaan.
Avustus myönnetään porilaisten nuorisoryhmien tekemiin
matkoihin ja Porissa vierailevien nuorisoryhmien kuluihin.

Myöntämisperusteet
Avustusta myönnetään sellaisten pienimuotoisten
liikuntapaikkojen tai liikuntaympäristöjen rakentamis- tai
kunnostamistoimenpiteisiin, jotka tulevat yleiseen tai
muutoin riittävän laajaan käyttöön ja lisäävät porilaisten
liikuntamahdollisuuksia.

Avustuksen käyttö nuorten kuluihin
Avustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten osalta 29 vuotiaille tai sitä nuoremmille. Liikuntaseuroilla ikärajat
ovat samat juniori-ikärajat kuin liikunnan toimintaavustuksessa.

Etusijalle asetetaan kohteet, joiden läheisyydessä
kaupungin ylläpitämä liikuntapaikkaverkosto on harva,
jotka palvelevat erityisesti lapsia ja nuoria ja joiden
hoitaminen on ratkaistu vähintään kolmeksi vuodeksi
eteenpäin.

Avustusta voi käyttää pääsääntöisesti lähtevien
nuorisoryhmien matka- ja majoituskuluihin, sekä
saapuvien ryhmien nuorten ylläpitokuluihin.

Rahaa voivat hakea esimerkiksi urheiluseurat ja
nuorisojärjestöt.

4 Kansainvälisen toiminnan avustukset

Yhden seuralle tai seurayhtymälle myönnetään
kansainvälisen toiminnan avustusta enintään 4 000 euroa.
Kansainvälisen toiminnan avustusta ei myönnetä
toimintaan, jossa urheilija edustaa valtakunnallista
lajiliittoa tai maajoukkuetta.
Hakeminen
Avustusta voi hakea välittömästi, kun tapahtuman
järjestäminen on varmistunut, kuitenkin 1.4.2019
mennessä. Sen jälkeen tulevat avustushakemukset
käsitellään seuraavan vuoden avustusprosessin
yhteydessä.
Mikäli avustamisen kohteena olevan matkan tai
tapahtuman osanottajamäärä pienenee lautakunnan
päätöksen pohjana olevasta anomuksesta, voi
sivistystoimiala pienentää myöntämäänsä avustusta.
Mikäli yhdistys on jättänyt hakemuksen myös
EU:lle/Cimolle, sen merkitys avustuksen määrää
harkittaessa on korottava.
Mikäli hakemuksia tulee runsaasti, etusijalle asetetaan ne
hakijat, joille ei vuonna 2018 myönnetty avustusta.
Selvitys ja avustuksen maksaminen
Avustus maksetaan matkan tai vierailun toteuduttua
tositteita ja vapaamuotoista matkaraporttia vastaan
yhdistyksen tilille. Raportti on tehtävä yhden kuukauden
kuluessa matkan tai vierailun toteutumisesta. Joulukuussa
tapahtuvien matkojen tai vierailuiden osalta raportti on
tehtävä 10.1.2020 mennessä.

Avustusta myönnetään uuden liikuntatoiminnan
järjestämiseen porilaisille alle 18-vuotiaille lapsille tai
nuorille.
Lautakunta painottaa avustusta myöntäessään toimintaa,
jonka tavoitteena on saada liikkumaan sellaisia lapsia tai
nuoria, jotka tällä hetkellä eivät kasvunsa ja kehityksenä
kannalta liiku riittävästi tai jonka avulla luodaan liikunnan
harrastusmahdollisuuksia uusille nuorille.
Lautakunta voi osoittaa toimintaan sellaisia tiloja ja alueita,
joita ei ole varattu muuhun liikuntatoimintaan ts. lautakunta
ei ota pois varattuja vuoroja jo olemassa olevalta
toiminnalta. Tilojen varaustilanteesta saa tietoja
sivistystoimialan tilavarauksista, puh. 044 701 1423 tai
044 701 1430.
Avustusta voi käyttää toiminnan aiheuttamiin kuluihin
kuten ohjaukseen, tilavuokriin, välineisiin ja kuljetuksiin.
Maksaminen
Avustukset maksetaan noin kuukauden kuluttua
päätöksestä. Avustuksen saaja on velvollinen tekemään
selvityksen avustuksen käytöstä marraskuun 2019
loppuun mennessä, ellei liikunta- ja nuorisoyksikkö ole
muuta aikarajaa antanut.

Porin kaupunki, sivistyslautakunta 29.1.2019

5 Liikunnan kehittämisavustus
Hakeminen
Avustusta haetaan 1.4.2019 mennessä vapaamuotoisella
kirjallisella hakemuksella. Anomuksesta tulee käydä
selville hakija, kuvaus kohteesta ja toimenpiteistä, joihin
avustusta haetaan, toteutuksen aikataulu, hankkeen
kokonaiskustannus-arvio sekä kohteena olevan
liikuntaympäristön käyttösuunnitelma.
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