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LIIKUNTA- JA NUORISOAVUSTUKSET VUONNA 2022
Porin kaupungin sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö jakaa liikuntaan ja nuorisotyöhön vuonna 2022
seuraavat avustukset:
1

TOIMINTA-AVUSTUS LIIKUNTAAN
Vuokra- ja tilankäyttöavustus sekä liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen kohdennettava avustus
sisältyvät toiminta-avustukseen

2

TOIMINTA-AVUSTUS NUORISOTYÖHÖN
Vuokra- ja tilankäyttöavustus sekä liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen kohdennettava avustus
sisältyvät toiminta-avustukseen

Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuuston vahvistamassa vuoden 2022 talousarviossa on varattu
avustuksille määrärahaa. Määrärahan jakautuminen liikunnan ja nuorisotyön avustusten kesken vahvistetaan
sivistyslautakunnan avustuspäätösten käsittelyn yhteydessä. Määrärahan jakautumiseen vaikuttaa mm. sekä
liikunnan että nuorisotyön avustushakemusten määrä ja sisältö. Vuoden 2021 toiminta-avustukset kohdalla
liikunnan osuus määrärahasta oli noin 80% ja nuorisotyön osuus noin 20%. Vuoden 2021 liikunta- ja
nuorisoavustusten määräraha oli yhteensä 489 736 euroa.
Yhdistyksille kohdennetut toiminta-avustukset jaetaan Porin kaupunginhallituksen 28.9.2020 § 501 hyväksymien
uudistettujen avustusperiaatteiden mukaisesti.
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.
Liikunta- ja nuorisoyksikön 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 toimitetaan liikunta- ja
nuorisoyksikön yhdistystiedotteessa sekä lisätään verkkosivuille www.pori.fi/avustukset lokakuussa 2021.
Kaupungin yhdyshenkilö liikunta- ja nuorisoavustuksissa on Nanna Grönman, nanna.gronman@pori.fi tai puh.
044 701 1405.

Porin kaupunki
Sivistystoimiala

PL 121, 28101 Pori

www.pori.fi

Liikunta- ja nuorisoyksikkö

Puhelin (02) 621 1100

etunimi.sukunimi@pori.fi

Y-tunnus 0137323-9

Avustusohjeet
Sivistystoimiala
Liikunta- ja nuorisoyksikkö

28.9.2021

YLEISOHJEET
Toiminta-avustukset
Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä
toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.
Toiminta-avustus voi sisältää vuokra- tai
tilankäyttöavustusta tai liikunnan tai nuorisotyön
kehittämisavustusta joita ei enää myönnetä erikseen.
Toiminta-avustuksilla edistetään Porin kaupungin
strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaupungin strategia
sekä strategiaa tukevat dokumentit löytyvät osoitteesta
https://www.pori.fi/talous-ja-strategia/strategiat-ja-ohjelmat
Liikunnan ja nuorisotyön avustusten kohdalla
keskeisimmät strategiaa tukevat dokumentit ovat
Hyvinvointikertomus 2017-2021, hyvinvointiohjelma sekä
kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma.
Vuoden 2022 liikunnan ja nuorisotyön avustuksilla
edistetään erityisesti seuraavien tavoitteiden toteutumista:
- koronaviruspandemian vaikutusten korjaaminen
- koronaviruspandemian myötä harrastuksen
lopettaneiden lasten ja nuoret saaminen takaisin
harrastuksen pariin (suunnitelma takaisin saamiseksi,
lopettaneiden määrä, arvio tai tiedossa olevat luvut)
- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivoiminen
- olemassa oleva tai uusi matalan kynnyksen toiminta
- sukupuolten välisen yhdenvertaisuuden toteutuminen
- erityislapsille ja nuorille suunnattu toiminta
- syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävä toiminta
- kotoutumisen edistämiseen tähtäävä toiminta
- toimintamalli vähävaraisten harrastamisen tukemiseksi
- alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen, erityisesti
etäällä keskustasta olevilla alueilla järjestettävä toiminta
- Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tavoitteiden
edistäminen (https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsenoikeuksien-teemapaketit)
- ympäristövastuullisuuden, kiertotalouden ja kestävän
kehityksen edistäminen
- onko yhdistyksellä oma tai onko se sitoutunut
noudattamaan esim. kattojärjestön laatimaa eettistä
ohjeistusta (urheiluseurojen kohdalla esim.
Olympiakomitean Urheiluyhteisön reilun pelin ihanteet ja
tavoitteet:
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilupeli.pdf,
nuorisotyön kohdalla esim. Allianssin ja Nuoli ry:n yhteinen
Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet:
https://alli.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/nuorisotyonammattieettiset-ohjeet/)
Avustuksen hakemisen yhteydessä kuvaillaan lyhyesti
niiden tavoitteiden osalta, joita yhdistyksen toiminta
edistää, miten yhdistyksen toiminta edistää kutakin
tavoitetta. Avustuksen käytöstä raportoitaessa kerrotaan,
miten näiden tavoitteiden edistämisessä on onnistuttu.

Toiminta-avustussumman jakamisperusteet
Jaettavana oleva toiminta-avustussumman jakautumista
arvioidaan kahdella perusteella:
1) perustoiminta-avustus, jonka suuruus määräytyy
avustettavan toiminnan laajuuden perusteella
2) kaupungin strategisten tavoitteiden edistämisen
perusteella jaettava avustus, jonka suuruus arvioidaan sen
perusteella, miten avustettava toiminta edistää
avustettavalle toiminnalle edellä asetettuja strategisia
tavoitteita.
Kohdan 1 mukaan jaettava osuus avustuksesta
kohdennetaan aiempaan tapaan toiminnan laajuuden
perusteella. Avustusesityksen suuruutta arvioidaan
toimintaan osallistuvien alle 18-vuotiaiden (liikunnan
toiminta-avustus) ja 29-vuotiaden sekä nuorempien
(nuorisotyön toiminta-avustus) osallistujamäärillä, näille
kohderyhmille järjestettävän toiminnan sekä
toimintaryhmien määrällä ja avustettavan toiminnan
bruttomenoilla. Edellä mainitut tunnusluvut antavat
suuntaa-antavan arvion, mutta lopullinen harkinta
myönnettävän avustussumman suhteen on
sivistyslautakunnalla.
Kohdan 2 mukaan jaettava osuus avustuksesta
kohdennetaan edellä lueteltujen tavoitteiden perusteella.
Avustusesityksen suuruutta arvioidaan sen mukaan, miten
sivistyslautakunta arvioi hakijayhdistyksen toiminnan
edistävän asetettuja tavoitteita. Yhdistyksen toiminta voi
voi edistää yhtä tai useampaa tavoitetta. Lopullista
harkintaa tavoitteiden vaikutuksesta myönnettävään
avustussummaan käyttää sivistyslautakunta.
Mistä avustus haetaan
Sivistyslautakunta myöntää avustukset toimintaan, jotka
koskevat liikuntaa ja nuorisotyötä. Yhdistys voi hakea yhtä
tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan
toimintaan ei voi saada useita avustuksia.
Avustukseen oikeutetut
Sivistyslautakunnan liikunnan ja nuorisotyön avustuksia
voivat hakea porilaiset nuorisotoimintaa tai liikuntaa
nuorille järjestävät urheiluseurat tai yhdistykset. Liikunnan
aluejärjestöjen osalta avustusta voidaan myöntää seurojen
yhteistoimintaa edistävään työhön. Avustusta myönnetään
kaupunginhallituksen hyväksymien avustusperiaatteiden
mukaisesti, näiden täsmentävien ohjeiden ja Porin
kaupungin sivistyslautakunnan harkinnan perusteella.
Avustusmääräraha
Sivistyslautakunnan liikunnan ja nuorisotyön
avustusmääräraha vuodelle 2022 vahvistetaan vuoden
2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä.
Maksaminen
Toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua
lainvoiman ja yhdistyksen toimitettua vaadittavat asiakirjat.
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Poikkeustapauksissa avustus voidaan hakijan pyynnöstä
maksaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Tällöin saajan
on kirjallisesti sitouduttava palauttamaan jo maksetut
avustukset, mikäli päätös muutoksenhaun johdosta
muuttuu.
Hakeminen
Toiminta-avustusta liikuntaan ja nuorisotyöhön haetaan
tarkoitusta varten laaditulla sähköisellä lomakkeella
23.11.2021 klo 15 mennessä.
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.
Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että kaupunki on
oikeutettu tarkastamaan yhdistyksen tilit ja toiminnan.
Selvitys vuoden 2021 ja vuoden 2022 avustusten
käytöstä
Toiminta-avustuksen käytöstä tulee raportoida viimeistään
avustusvuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun
mennessä. Vuoden 2021 osalta raportointi tehdään
28.2.2022 mennessä ja vuoden 2022 avustusten osalta
28.2.2023 mennessä. Raportointiin tulee sisältyä
sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta ja
sen vaikuttavuudesta, sanallinen selvitys jokaisen
hakemuksessa eritellyn tavoitteen kohdalta siitä, miten
avustus on edistänyt avustettavalle toiminnalle asetettuja
kaupungin strategisia tavoitteita sekä erittely avustettavan
toiminnan kustannuksista.Raportointi tapahtuu erillisellä
sähköisellä raportointilomakkeella.
Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee
raporttiin liittää lisäksi
 tuloslaskelma ja tase,
 toimintakertomus ja
 tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus.
Nämä toimitetaan kaupungille sen jälkeen, kun
yhdistyksen kokous on ne hyväksynyt, kuitenkin
viimeistään toukokuun loppuun mennessä.
Yhdistykset, joiden kohdalla avustussumma jää alle
10.000 euron, voivat liittää raporttiin em. dokumentit,
mikäli niistä käy ilmi raportoinnin kannalta olennaista
tietoa.
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 tai hakemuksen
hylkäämiseen.

Yhteyshenkilö
Avustusasioissa liikunta- ja nuorisoyksikön yhteyshenkilö
on Nanna Grönman, puh. 044 701 1405 tai
nanna.gronman@pori.fi.

AVUSTUSKOHTAISET OHJEET
1.1 Toiminta-avustukset liikuntaan
Myöntäminen
Toiminta-avustusta myönnetään nuorille järjestetyn
liikuntatoiminnan perusteella. Avustamisen keskeisimpinä
perusteina ovat toiminnan määrä, laatu, alueellinen
merkitys sekä toiminnan omarahoitusosuus. Sukupuolten
välisen yhdenvertaisuuden toteutumisen voidaan katsoa
vaikuttavan myönnettävän avustuksen määrään
kasvattavasti. Avustettavan toiminnan tulee edistää myös
Porin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja
hakemuksia arvioidaan myös suhteessa strategisiin
tavoitteisiin. Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan on
perusteltava mitä Porin kaupungin strategisia tavoitteita
avustuksella edistetään ja arvioitava miten avustettava
toiminta edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Vuoden
2022 toiminta-avustusten yhteydessä painotettavat
tavoitteet on lueteltu tämän ohjeen yleisosassa.
Toiminta ilmoitetaan aina päättyneeltä kalenterivuodelta
hakemuslomakkeen mukaan. Nuorten toiminnaksi
lasketaan pääsääntöisesti toiminta nuorten sarjoissa
kunkin lajin sarjaluokituksen mukaan.
Yhdistyksellä tulee olla avustuksen lisäksi myös muuta
rahoitusta. Hakemuksessa ilmoitetaan arvio avustettavan
toiminnan bruttokustannuksista ja avustuksen määrää
arvioidaan suhteessa avustettavan toiminnan
hyväksyttyihin kustannuksiin.
Liikunnan toiminta-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.
Arvio nuorten liikuntatoimintaan käytetyistä menoista
tehdään toiminta-avustuksen hakemuslomakkeen
mukaan.
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.
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1.2 Toiminta-avustukset nuorisotyöhön
Myöntäminen
Avustusta myönnetään alle 29-vuotiaille järjestettyyn
toimintaan nuorisolain määrittämän ikärajan mukaisesti.
Lautakunta painottaa avustuksia myöntäessään
opiskelijajärjestöjä lukuun ottamatta 18-vuotiaille ja sitä
nuoremmille suunnattua toimintaa sekä yhdistyksiä, joiden
päätarkoitus on nuorten toiminta. Avustusta voivat anoa
yhdistykset. Toiminta ilmoitetaan aina päättyneeltä
kalenterivuodelta hakemuslomakkeella.
Urheiluseurojen toteuttamaa junioriurheilua ei tulkita tässä
yhteydessä nuorisotoiminnaksi, vaan hakemus käsitellään
liikunnan toiminta-avustuksena.
Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan
määrä, laatu, alueellinen merkitys sekä toiminnan
omarahoitusosuus. Sukupuolten välisen
yhdenvertaisuuden toteutumisen voidaan katsoa
vaikuttavan myönnettävän avustuksen määrään
kasvattavasti. Avustettavan toiminnan tulee edistää myös
Porin kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista ja
hakemuksia arvioidaan myös suhteessa strategisiin
tavoitteisiin. Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan on
perusteltava mitä Porin kaupungin strategisia tavoitteita
avustuksella edistetään ja arvioitava miten avustettava
toiminta edistää näiden tavoitteiden toteutumista. Vuoden
2022 toiminta-avustusten yhteydessä painotettavat
tavoitteet on lueteltu tämän ohjeen yleisosassa.
Avustuksen yhtenä myöntämisperusteena ilmoitettavien
nuorten jäsenten on oltava jäseniä hakijayhdistyksessä ja
maksettava jäsenmaksunsa hakijayhdistykselle.
Yhdistyksellä tulee olla avustuksen lisäksi myös muuta
rahoitusta. Hakemuksessa ilmoitetaan arvio avustettavan
toiminnan bruttokustannuksista ja avustuksen määrää
arvioidaan suhteessa avustettavan toiminnan
hyväksyttyihin kustannuksiin.
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.

1.3 Toiminta-avustuksen osa
tilavuokraan tai tilan käytöstä
aiheutuviin kustannuksiin
Toiminta-avustuksen yhteydessä voi hakea avustusta
myös vuokraan tai tilan käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.
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.
Hakeminen
Vuokraan tai tilakustannuksiin kohdennettua avustusta
haetaan 23.11.2021 klo 15 mennessä liikunnan toimintaavustushakemuksen yhteydessä samalla sähköisellä
lomakkeella.

1.4 Toiminta-avustuksen osuus
liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen
Hakeminen
Liikunnan ja nuorisotyön kehittämisavustusta haetaan
23.11.2021 klo 15 mennessä liikunnan toimintaavustushakemuksen yhteydessä samalla sähköisellä
lomakkeella. Anomuksesta tulee käydä selville hakija,
kuvaus kohteesta ja toimenpiteistä, joihin avustusta
haetaan, toteutuksen aikataulu, hankkeen
kokonaiskustannusarvio sekä kohteena olevan
liikuntaympäristön käyttösuunnitelma.
Avustuksen hakemisen yhteydessä hakijan on
perusteltava mitä Porin kaupungin strategisia tavoitteita
avustuksella edistetään ja arvioitava miten avustettava
toiminta edistää näiden tavoitteiden toteutumista.
Myöntämisperusteet
Avustusta myönnetään ensisijaisesti uuden matalan
kynnyksen liikunta- ja nuorisotoiminnan 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
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Lautakunta
painottaa avustuksia myöntäessään myös sitä, miten
avustuksen arvioidaan edistävän kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista.
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Avustusta voidaan myöntää myös sellaisten
pienimuotoisten liikuntapaikkojen tai liikuntaympäristöjen
rakentamis- tai kunnostamistoimenpiteisiin, jotka tulevat
yleiseen tai muutoin riittävän laajaan käyttöön ja lisäävät
porilaisten liikuntamahdollisuuksia.
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. Hakijayhdistyksen tulee ennen hakemuksen
jättämistä käydä keskustelu teknisen toimialan
liikuntayksikön edustajien kanssa mahdollisten
toimenpiteiden toteuttamisesta. Teknisen toimialan
liikuntapaikkayksikköä voidaan kuulla toimenpiteiden
tarpeellisuuden ja realistisuuden arvioimiseen
avustusesitystä laadittaessa.
Rahaa voivat hakea esimerkiksi urheiluseurat ja
nuorisojärjestöt.
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 1427 tai
tilavaraus@pori.fi.
Avustusta voi käyttää toiminnan aiheuttamiin kuluihin
kuten ohjaukseen, tilavuokriin, välineisiin ja kuljetuksiin.
Porin kaupunki, sivistyslautakunta 28.9.2021
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