
Toiminta-avustukset Porissa toimiville yhdistyksille 2023



Toiminta-avustukset
• Toiminta-avustus hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen (esim. työllisyyttä

edistävät järjestöt, vanhusjärjestöt)
• Toiminta-avustus kulttuuriin (eri taiteenalojen kulttuuriyhdistykset)
• Toiminta-avustus liikuntaan (lähinnä liikunta- ja urheiluseurat)
• Toiminta-avustus nuorisotyöhön (nuorisotyötä tekevät yhdistykset, partiot, opiskelijayhdistykset

yms.)

• Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada
useita avustuksia.

• Myönnetään ainoastaan yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.
• Yhteisöllä tulee olla toiminnan harjoittamisen edellyttämää muuta rahoitusta/varainhankintaa.

Avustusta ei kuitenkaan myönnetä toimintaan, jonka tavoitteena on taloudellinen voitto.
• Hakuaika kerran vuodessa
• Hakuaika vuoden 2023 avustuksiin: 1.-21.11.2022 klo 15.00 saakka.



Avustusten hakeminen
1.-21.11.2022

• Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta
www.pori.fi/avustukset

• Kaikkia avustuksia haetaan sähköisessä
järjestelmässä – paperihakemuksia ei oteta
vastaan

• Järjestelmään tunnistaudutaan
verkkopankkitunnuksilla (suomi.fi –
tunnistautuminen)

• Keskeneräisen hakemuksen voi tallentaa ja jatkaa
myöhemmin. HUOM! MUISTA LÄHETTÄÄ
HAKEMUS ENNEN HAKUAJAN PÄÄTTYMISTÄ!

• Myös tarvittavat liitteet syötetään järjestelmään
• Hakija ilmoittaa sähköpostiosoitteen, johon päätös

lähetetään

http://www.pori.fi/avustukset


Toiminta-avustuksista yleisesti
• Avustettavalle toiminnalle määritellään tavoitteet, joiden toteutumisesta on

raportoitava kaupungille.

• Kaikilla yhdistyksillä on raportointivelvollisuus.

• Selvitys vuoden 2023 toiminta-avustuksista tulee jättää 29.2.2024 mennessä
sähköisen raportointilomakkeen avulla.

• Ellei avustusta ole käytetty kaupungin avustusohjeiden mukaisesti ja anottuun
tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen.



Toiminta-avustus kulttuuriin
• Avustus tarkoitettu rekisteröidyille kulttuurialan yhdistyksille
• Avustettavalla yhdistyksellä tulee olla muuta säännöllistä rahoitusta tai

varainhankintaa ts. kaupungin avustus ei voi olla ainoa rahoituslähde
• Sivistyslautakunta edellyttää, että avustettavan toiminnan tulee olla soveltuvin

osin linjassa kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa
• Avustusta haetaan ainoastaan sähköisesti Porin kaupungin asiointipalvelun

kautta (vaatii verkkopankkitunnukset)
• Avustushaku avautuu 1.11.2022 osoitteessa www.pori.fi/avustukset ja päättyy

21.11.2022 klo 15.
• Avustusohjeet käsitelty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.9.2022, mutta

avustusten jaosta päättää vuonna 2023 toimintansa aloittava vapaa-ajan
lautakunta

http://www.pori.fi/avustukset


Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
• Avustus tarkoitettu porilaisille nuorisotoimintaa tai liikuntaa nuorille järjestäville urheiluseuroille tai

yhdistyksille

• Avustettavalla yhdistyksellä tulee olla muuta säännöllistä rahoitusta tai varainhankintaa ts. kaupungin
avustus ei voi olla ainoa rahoituslähde

• Avustettavan toiminnan tulee tukea kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista

• Avustusta haetaan ainoastaan sähköisesti Porin kaupungin asiointipalvelun kautta (vaatii
verkkopankkitunnukset)

• Avustushaku avautuu 1.11.2022 osoitteessa www.pori.fi/avustukset ja päättyy 21.11.2022 klo 15.

• Avustusohjeet käsitelty ja hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.9.2022, mutta avustusten jaosta päättää
vuonna 2023 toimintansa aloittava vapaa-ajan lautakunta

http://www.pori.fi/avustukset


Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
Toiminta-avustus on tarkoitettu tukemaan yhdistystä toteuttamaan toimintaa, jonka perimmäinen tarkoitus on
porilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Liikunnan tai nuorisotyön toiminta-avustus voi sisältää avustusta tilavuokraan tai tilan käytöstä aiheutuviin
kustannuksiin ja/tai liikunnan tai nuorisotyön kehittämiseen, joita ei enää myönnetä erillisinä avustuksina
(haetaan kuitenkin erikseen toiminta-avustushakemuksen yhteydessä). Kansainvälisen toiminnan avustusta ei
enää jaeta erikseen, vaan se sisältyy perustoiminta-avustukseen.

Liikunnan ja nuorisotyön avustuksia voivat hakea porilaiset nuorisotoimintaa tai liikuntaa
nuorille järjestävät urheiluseurat tai yhdistykset. Huom! Liikunnan/urheilun junioritoiminta kuuluu tässä
yhteydessä liikunnan avustusten piiriin, ei nuorisotoiminnan alle.

Liikunnan aluejärjestöjen osalta avustusta voidaan myöntää seurojen yhteistoimintaa edistävään työhön.



Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
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.



Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
Vuoden 2023 liikunnan ja nuorisotyön avustuksilla edistetään erityisesti Hyvinvoiva Pori -painopisteen alla
olevien tavoitteiden ”Pori on lasten ja nuorten kaupunki” ja “Jokaisella porilaisella on mahdollisuus terveelliseen,
aktiiviseen ja turvalliseen elämään” toteutumista seuraavin painotuksin:

- vähän tai ei lainkaan liikkuvien aktivoiminen, esimerkiksi järjestämällä olemassa olevaa tai uutta matalan
kynnyksen toimintaa

- yhdenvertaisuuden edistäminen, esimerkiksi järjestämällä erityislapsille ja -nuorille suunnattua toimintaa

- syrjäytymisen ehkäiseminen, esimerkiksi järjestämällä olemassa olevaa tai uutta matalan kynnyksen
toimintaa

- alueellisen yhdenvertaisuuden edistäminen, järjestämällä toimintaa erityisesti etäällä keskustasta olevilla
alueilla

- Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tavoitteiden edistäminen
(https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsenoikeuksien-teemapaketit)

https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsenoikeuksien-teemapaketit


Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
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.

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.

Tämän vuoden uudistuksena painotetaan vastuullisuutta ja eettisiin ohjeistuksiin sitoutumista. Eettisten ohjeistusten osalta
yhdistysten on syytä varautua jo tässä vaiheessa, että tulevaisuudessa avustettavilta yhdistyksiltä tullaan edellyttämään
sitoutumista eettisiin ohjeisiin:

- 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/reilu-peli.pdf,

- nuorisotyön kohdalla esim. Allianssin ja Nuoli ry:n yhteinen Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet:
https://alli.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet/

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://alli.fi/palvelut/tyokaluja-nuorisoalalle/nuorisotyon-ammattieettiset-ohjeet/


Toiminta-avustus liikuntaan ja nuorisotyöhön
Erityishuomioita:

-eettiseen ohjeistukseen sitoutumisen tarkoituksena on korostaa vastuullista toimintaa sekä luoda
yhdistyksille/seuroille selkänojaa ja toimintamallia mahdollisten yllättävien ja ei-toivottujen tilanteiden varalle

- jaettava avustussumma vahvistetaan talousarvion käsittelyn yhteydessä 11/2022, jako liikunnan ja
nuorisotyön avustussummiin tehdään vasta avustusesityksen käsittelyn yhteydessä, samoin avustusosuuksien
jakautuminen perustoiminta-avustuksen ja strategisia tavoitteita edistävän toiminnan kesken

- toiminta-avustuksen hakemisen yhteydessä voidaan hakea avustusta tilavuokraan tai tilan käytöstä
aiheutuviin kustannuksiin ja/tai liikunnan tai nuorisotyön kehittämiseen

- liikunnan ja nuorisotyön kehittämiseen myönnettävän avustuksen tavoitteena on saada liikkumaan sellaisia
lapsia tai nuoria, jotka tällä hetkellä eivät kasvunsa ja kehityksenä kannalta liiku riittävästi tai luoda
harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Avustusta voidaan käyttää myös turvapaikanhakijalapsille ja -
nuorille järjestettävään toimintaan. Avustusta ei kuitenkaan voi enää hakea olosuhteiden kehittämiseen



Toiminta-avustus hyvinvoinnin,
terveyden ja osallisuuden edistämiseen
Avustus on tarkoitettu mm. rekisteröityneille työllisyyttä edistäville yhdistyksille ja
vanhusyhdistyksille.

Kattojärjestöt voivat jäsenyhdistystensä suostumuksella hakea avustusta niiden puolesta.
Hakemuksessa tulee yksilöidä yhdistykset, jotka osallistuvat yhteiseen hakemukseen.
Nämä yhdistykset eivät voi hakea toiminta-avustusta itsenäisesti.

Avustusohjeet on käsitelty ja hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.10.2022, mutta
avustusten jaosta päättää vuonna 2023 toimintansa aloittava vapaa-ajan lautakunta.

Osa aikaisemmin avustetusta toiminnasta siirtyy hyvinvointialueen vastuulle ensi
vuodesta lähtien, joten hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämiseen
tarkoitettujen toiminta-avustusten myöntämisen kriteerit on määritelty uudelleen.



Toiminta-avustus hyvinvoinnin,
terveyden ja osallisuuden edistämiseen
Avustamisen keskeisimpinä perusteina ovat toiminnan määrä, laatu ja alueellinen merkitys.
Merkittävänä tekijänä on myös avustettavaan toimintaan osallistuvan ja/tai avustettavasta
toiminnasta hyötyvän kohderyhmän laajuus.

Avustuksia jaettaessa huomioidaan erityisesti toiminta, joka on linjassa kaupungin strategisten
tavoitteiden kanssa eli toiminta, joka
1) ennaltaehkäisee porilaisten syrjäytymistä ja yksinäisyyttä sekä edistää mielen hyvinvointia
2) edistää porilaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoten tilaisuuksia kohtaamisiin ja yhdessä
tekemiseen
3) edistää työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työllistymisedellytyksiä
4) tarjoaa tukea haavoittuvammassa asemassa oleville porilaisille, erityisesti edistäen vähän
liikkuville tarjottavia matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia ja ruoka-avun tarjoamista



Kiitos!


