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1. Avustusperiaatteet ja 
yleisohjeet



Kaupungin strategia ja avustukset
• Turun yhtenä strategisena tavoitteena on, että Turku tekee hyvää 

asukkaidensa ja asiakkaidensa hyvinvoinnille sekä kaupungin ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvylle. Hyvinvoinnille keskeistä on aktiivinen 
elämäntapa, jonka edellytyksiä parannetaan. 

• Kaupungin tehtävänä on luoda puitteet, joissa yksilöt, yhteisöt ja järjestöt 
pääsevät osallistumaan ja tuottamaan tarpeitaan vastaavia palveluja ja 
toimintaa.

• Kolmannen sektorin palveluntuottajien toimintaedellytyksiä vahvistetaan 
kumppanuuksilla ja avustuspolitiikan uudistamisella strategisia tavoitteita 
tukeviksi. Osallistuminen kansalais- ja järjestötoimintaan lisää asukkaiden 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä aktiivisuutta ja elämänhallintaa.

• Tutustu strategiaan: turku.fi/kaupunkistrategia

https://www.turku.fi/kaupunkistrategia


Yleistä
• Kaupunki myöntää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa avustuksia 

– Vuosittain käsitellään noin 1 500 avustushakemusta

• Avustukset ovat pääasiassa tarkoitettu rekisteröityneille yhdistyksille, 
säätiöille, työryhmille ja muutama avustus/apuraha on myös 
yksityishenkilöille

• Avustukset myönnetään pääsääntöisesti turkulaisille yhteisöille ja  
Turussa tapahtuvaan toimintaan

• Kaupungin avustusten yleisohjeen mukaisesti toimialat varaavat 
avustuksiin käytettävät määrärahat vuosittain talousarvioon

• Kukin toimiala täydentää yleisohjeita oman vastuualueensa 
lautakuntakohtaisilla määritelmillä 



Avustuslajit
• Toiminta-avustukset

– Yhteisöjen sääntömääräisen toiminnan yleisavustukset
– Lähtökohtaisesti avustuksella tuetaan yhteisön säännöllistä perustoimintaa
– Haetaan vuosittain seuraavalle kalenterivuodelle
– Vakiintuneiden toimijoiden kanssa voidaan yhteistyön vahvistamiseksi ja 

toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi tehdä yhteistyösopimus

• Kohdennetut erityisavustukset
– Tiettyyn tapahtumaan, toimintoon tai toiminnan projektiluonteiseen 

kehittämiseen 



Hakuajat
• Toiminta-avustusten hakuaika on keskitetty lokakuulle 1.10.-

31.10. (pois lukien liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus, joiden haku 28.2. 
mennessä)

• Kohdennettujen erityisavustusten haku on mahdollista 
pääsääntöisesti ympärivuotisesti

– Tarkista avustuskohtaiset hakuajat osoitteessa turku.fi/avustukset

• Kaikkien avustusten hakuajat päättyvät ilmoitettuna päivänä klo 
23.59

– Neuvontaa ja teknistä tukea on saatavilla virka-aikana

• Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn!



Koronan vaikutukset vuodelle 2020 
myönnettyihin avustuksiin

• Noudatetaan kaupungin yleisiä ohjeita kuitenkin siten, että

– Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden 

päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa 

pidennetty

– Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta tai käyttöajan pidentämisestä enintään 

vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella

– Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, 

voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja 

avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina.

Lisätietoja: http://www.turku.fi/uutinen/2020-04-
01_poikkeusolojen-vaikutukset-yhteisojen-avustuksiin

http://www.turku.fi/uutinen/2020-04-01_poikkeusolojen-vaikutukset-yhteisojen-avustuksiin


Avustusten hakeminen
• Avustushakemukset jätetään ja käsitellään sähköisessä 

järjestelmässä osoitteessa https://lomakkeet.turku.fi
– Yhteisöjen perustiedot haetaan PRH:n tai YTJ:n rekistereistä

• Kaikki hakijat vastaavat taustakysymyksiin 

• Avustukseen ohjaavat kysymykset ohjaavat hakijan 
lomakkeelle, jossa kysytään tarkempia tietoja avustuksen 
käsittelyä varten 

– mm. avustuksen käyttötarkoitus, jäsenmäärä, kustannukset tms.

https://lomakkeet.turku.fi/


2. Kaupunginhallituksen 
alaiset avustusmäärärahat



Kaupunginhallituksen alaisista 
määrärahoista myönnettävät 
avustukset

• Toiminta-avustus yhteisöjen säännölliseen toimintaan

• Kohdennetut erityisavustukset 
– toimintasuunnitelman ulkopuolinen toiminta
– yksittäiset tapahtumat ja toiminnot
– toiminnan projektiluonteinen kehittäminen
– kiinteistöjen ja huoneistojen kunnossapito ja peruskorjaus



Avustustoimikunta

• Toimikunta valmistelee kaupunginhallituksen alaisten määrärahojen 
avustusten myöntämisperiaatteet yhdessä konsernihallinnon 
avustusasiantuntijoiden kanssa.

• Avustustoimikunnan jäsenet ovat; pj. Niko Aaltonen, Mikaela Sundqvist, 
Mikael Miikkola, Petra Peltonen ja Pirjo Rinne.



Toiminta-avustukset 1/3

• Toiminta-avustusta myönnetään kaupungin avustusohjeen mukaisesti 
yhteisöjen sääntöjen mukaiseen yleiseen toimintaan tai kaupungin 
kanssa erikseen tehdyssä yhteistyösopimuksessa määriteltyyn 
tarkoitukseen ja sopimuksessa mainituin ehdoin

• Avustusten myöntämisen lähtökohtana ovat strategisten ohjelmien 
linjaukset ja alateemat ja niiden mukaisesti valitut painopisteet

• Avustuksen myöntämisessä arvioidaan toiminnan vastaavuutta edellä 
mainittuihin päälinjauksiin

• Toiminta-avustukseen sisältyvät myös tilakustannukset



Toiminta-avustukset 2/3
• Toiminta-avustuksen määrään vaikuttavat kriteerit

• Avustusten määrä perustuu talousarviossa varattuun, eri tarkoituksiin 
kohdennettuun määrärahaan

• Avustuksen määrään vaikuttavina tekijöinä huomioidaan
• Toiminta kaupungin strategisilla painopistealueilla

• Pansio – Jyrkkälä, Varissuo – Lauste, Skanssi – Uittamo, Halinen, Runosmäki

• Toiminnan vaikuttavuus
• Syrjäytymisen ehkäiseminen, työllisyyden edistäminen

• Toiminnan kehittäminen
• Kestävä kehitys, innovatiivisuus ja digitaalisuus



Toiminta-avustukset 3/3

• Avustuksen määrään voivat vaikuttaa myös taloudelliset tekijät, 
kuten yhteisön toiminnan taloudellinen vakaus sekä avustuksen 
arvioitu vaikuttavuus suhteessa yhteisön muuhun toimintaan.

• Vajaan vuoden toimineille hakijoille voidaan myöntää vain 
kohtuullisen suuruinen avustus toiminnan kehittämiseen.



Kohdennetut erityisavustukset 1/2

• Kohdennettua erityisavustusta myönnetään tiettyyn tapahtumaan 
tai toimintoon taikka pienimuotoiseen investointiin, kuten 
peruskorjaukseen ja kunnossapitoon

• Avustusta voivat hakea myös rekisteröimättömät yhdistykset ja 
työryhmät



Kohdennetut erityisavustukset 2/2

• Avustuksen määrään vaikuttavat kriteerit

– Myönnettävä avustus on pääasiallisesti enintään puolet 
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista

– Avustuksen käyttöselvityksessä hakijan tulee osoittaa toteutuneet 
kokonaiskustannukset, joihin avustuksen määrä suhteutetaan 
ottaen huomioon, että avustus voi olla enintään puolet 
toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.



Päätöksenteko
• Hakemukset käsitellään avustustoimikunnassa, jonka lausunnon 

pohjalta kaupunginjohtaja tai johtava kaupunginsihteeri päättää 
myönnettävistä avustuksista 

• Päätökset toiminta-avustuksista pyritään tekemään joulu-
tammikuun aikana

• Kohdennetuista erityisavustuksista päätökset tehdään kootusti 
tarpeen mukaan keväällä ja syksyllä

– Avustustoimikunta kokoontuu vuoden aikana noin 3-6 kertaa



Avustusten käyttöselvitykset

• Toimitetaan avustushakemuksen liitetiedostoihin avustusvuotta 
seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä

– Toiminta-avustukset

o Avustusvuotta koskeva tilinpäätös

– Kohdennetut erityisavustukset

o Menotositejäljennös, eli kuittikopio tai lasku ja tiliote, josta maksu näkyy



Lisätietoja
Hallintokoordinaattori Tanja Tuominen (25.9.2020 saakka)
tanja.s.tuominen@turku.fi
p. 040 661 6017

Hallintokoordinaattori Joonas Petäjäniemi (1.10.2020 alkaen)
joonas.petajaniemi@turku.fi
p. 040 661 6017

mailto:tanja.s.tuominen@turku.fi
mailto:joonas.petajaniemi@turku.fi


3. Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 
avustukset



Julkisen ja kolmannen sektorin 
yhteistyö Turun kaupungin 
hyvinvointitoimialalla

Kolme painopistealuetta:
1. AVUSTUSTOIMINTA JA 

KUMPPANUUSSOPIMUKSET
2. TILARATKAISUT
3. TOIMINNALLINEN YHTEISTYÖ 



Hyvinvointitoimialan kohdennetut 
avustukset

• Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää kohdennettuja 
avustuksia yhdistyksille ja järjestöille vuosittain.

• Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää 
päihdetyötä tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia 
edistäville yhdistyksille ja järjestöille.

• Lähtökohtaisesti yhdistysten toiminnan tulee olla kaupungin 
omia toimintoja tukevaa tai sitä täydentävää.

• Haku tapahtuu sähköisen järjestelmän kautta lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan erityisavustukset

• Erityisavustukset ovat tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon 
kohdennettuja avustuksia. Avustuksella tuetaan yhdistysten 
järjestämiä yksittäisiä tapahtumia tai kertaluonteista toimintaa.

• Avustuksen suuruus on käyttötarkoituksesta riippuen 300–1000 
euroa (vuosijuhlat, retket, leirit, luennot, yhteistyö muiden 
kanssa). 

• Avustus myönnetään samalle yhdistykselle vain kerran 
kalenterivuoden aikana.

• Haku tapahtuu kahdesti vuodessa: maaliskuussa ja lokakuussa.



Hyvinvointitoimialan ja järjestöjen 
kumppanuussopimukset

• Sopimukset on tehty palvelualueiden toimintaa 
oleellisesti tukevien järjestöjen kanssa. Palvelualueet 
arvioivat, mitkä järjestöt ovat tällaisia ja määrittelevät 
sopimuksen sisällön yhdessä järjestötoimijoiden 
kanssa.

• Kumppanuussopimukset voivat olla keskenään 
erityyppisiä riippuen yhteistyönmuodoista ja toiminnan 
kehittämislinjauksista.



Tilojen luovutukseen liittyvä yhteistyö

• Järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja käyttöönsä. 
Tiloja luovutetaan tilapäiseen tai jatkuvaan käyttöön (vakiovuorot). 

• Järjestölle, jonka toiminta tukee vahvasti sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman rahallista 
vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään yhteistyösopimus, 
jossa kuvataan millä tavalla järjestön toiminta tukee 
täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa. 

• Tiloja ei ole vuokrattavissa täysiaikaiseen, esim. toimisto tai 
varastokäyttöön. Korona vaikuttaa vuokraukseen.



Kaupungin ja järjestöjen yhteistyö: 
Hyton lausunnot avustushakemuksiin

• Järjestöjen, jotka hakevat STEAlta tai muulta rahoittajalta 
avustusta, ja jotka haluavat uuden hankkeen puitteissa 
tehdä yhteistyötä Turun kaupungin hyvinvointitoimialan 
kanssa, on mahdollisuus saada hyvinvointitoimialalta 
hankkeeseen lausunto.

• Lausuntopyynnöt pyydetään toimittamaan keskitetysti 
hyvissä ajoin ennen hakuajan loppua (2 viikkoa ennen 
hakuajan päättymistä).

• Rahoituksen varmistuttua laaditaan yksityiskohtainen 
sopimus yhteistyön muodosta.



Järjestöasioihin liittyvät kysymykset:

• Jaana Halin: jaana.halin@turku.fi
• Jenni Tähkävuori: jenni.tahkavuori@turku.fi
• Avustusten maksamiseen liittyvät kysymykset: Seija Heinonen: 

seija.heinonen@turku.fi



4. Liikuntalautakunnan
avustukset



Avustusmuodot 2021
1. Perustoiminnan avustaminen

• Urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustus 
(PM)

• Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus (PM)
• Vammaisavustaja-avustus (MY)
• Tapahtuma-avustus (JS)

2. Olosuhteet

• Avustus harjoitustilavuokrien avustamiseen 
(AA)

• Avustus liikuntapaikan rakentamiseen (AA)
• Suunnistuskartta-avustus (AA)

3. Osaaminen

• Koulutusavustus (PM)
• Nuoren urheilijan stipendi (JS)

4. Kohdennetut erityisavustukset

• Kolme määräaikaista kohdennettua 
erityisavustusta 



Perustoiminnan avustaminen ja 
muutokset vuodelle 2021 

Urheilu- ja liikuntaseurojen ja muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus

• Vuosiavustus, jolla tuetaan järjestettyä säännöllistä liikuntatoimintaa

• Avustus edellyttää säännöllistä liikuntatoimintaa vähintään kerran (1) viikossa ainakin 
kahden (2) kuukauden ajan 

– Toimintatiedot ilmoitetaan edellisestä toimintavuodesta (v. 2020) 

• Ilmoitettava toimintajakso minimi 2 kk (ennen 3 kk) ja avustusjärjestelmässä 2,5 kk

• Toiminta-avustusta vuodelle 2021 haetaan viimeistään helmikuun loppuun mennessä 
2021   

• Toiminta-avustusta vuodelle 2022 haetaan viimeistään lokakuun loppuun mennessä 
2021 

• Päätösaikataulu huhtikuu 2021 ja alkuvuonna 2022   



Perustoiminnan avustaminen ja 
muutokset vuodelle 2021 (1)

Vammaisavustaja-avustus

• Avustuksella tuetaan liikuntatoimintaa, jossa on mukana erityistä tukea tarvitsevia 
lapsia, nuoria tai aikuisia 

• Toimintatiedot ilmoitetaan kevät- ja syyskausilta

• Ilmoitettava toimintajakso minimi 2 kk (aik.3 kk) ja avustusjärjestelmässä 2,5 kk

• Avustuskriteerit täyttävät hakemukset jaotellaan kolmeen (3) avustusluokkaan 
kausittain: max 100€, 200€ ja 300€

• Vammaisavustaja-avustusta haetaan viimeistään 15.11. mennessä 



Perustoiminnan avustaminen ja 
muutokset vuodelle 2021 (2)

Tapahtuma-avustus 

• Tapahtumatiedot ilmoitetaan vuosittain

• Tapahtuma-avustusta haetaan viimeistään lokakuun loppuun mennessä 

• Päätösaikataulu molemmissa avustusmuodoissa kuluvan vuoden osalta joulukuu 
2020 



Olosuhdeavustaminen 2020-21 (1)
Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen

• Avustuksella tuetaan harjoitustilavuokria, jotka syntyvät kaupungin ulkopuolisten 
tilojen käytöstä, mikäli kaupungilla ei ole tarjota sopivaa tilaa

• Tuetaan alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaa kahdessa (2) eri avustuskategoriassa 
sekä erityisryhmien vesiliikuntatoimintaa myös aikuistoiminnan osalta

• Avustusta haetaan viimeistään 31.10. mennessä 

• Päätösaikataulu joulukuu 2020 ja 2021



Olosuhdeavustaminen 2020-21 (2)
Avustus uuden liikuntapaikan rakentamiseen

• Avustuksella tuetaan uusien liikuntapaikkojen rakentamista sekä liikuntapaikkojen 
laajennus- ja peruskorjaushankkeita, joiden kustannusarvio on kohtuullinen 

• Avustus vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta voi maksimissaan olla 30 % 
hyväksyttävistä kustannuksista  

• Avustusta haetaan viimeistään 31.10. mennessä

• Päätösaikataulu joulukuu 2020 ja vuonna 2021 1-3 krt/v. 



Olosuhdeavustaminen 2020-21 (3)
Suunnistuskartta-avustus

• Avustuksella tuetaan suunnistus- ja sprinttikarttojen tekokustannuksia

• Avustusta haetaan viimeistään 31.10. mennessä

• Päätösaikataulu marras-joulukuu 2020 ja 2021                               



Osaamisen avustaminen 2020-21 (1)
Avustus valmentajien, ohjaajien tai hallinnollisen toimihenkilöstön koulutukseen 

• Avustuksella tuetaan urheiluseurojen ja liikuntaa järjestävien yhdistysten jäsenten 
kouluttautumista, pois lukien ammatillinen koulutus

• Avustusta myönnetään hyväksytyistä kustannuksia seuraavin tavoiteprosentein:

– lasten ja nuorten liikuntatoiminta 60-70% sekä aikuisten liikuntatoiminta ja 
hallinnollinen koulutus 30-40%

• Maksimiavustus 500€/hlö/kurssi ja enintään 500€/hlö/vuosi

• Avustusta haetaan viimeistään 31.10. mennessä 

• Päätösaikataulu joulukuu 2020 ja 2021



Osaamisen avustaminen 2020-21 (2)
Nuoren urheilijan stipendi

• Avustuksella huomioidaan turkulaisia menestyneitä nuoria urheilijoita (13-20 v.), jotka 
ovat kuluvan vuoden aikana saavuttaneet kansallisen tai kansainvälisen tason 
menestystä

• Avustusta haetaan viimeistään 15.11. ja loppuvuoden osalta 31.12. mennessä

• Päätösaikataulu joulukuu ja tammikuu 



Kohdennetut erityisavustukset 2021
Määräaikainen avustus alueuimahallien toimintaan

• Avustuksella tuetaan turkulaisten omatoimista vesiliikuntaa sekä urheilu- ja 
liikuntaseurojen sekä liikuntaa järjestävien yhdistysten vesiurheilua

• Avustus on vuosiavustus, jota voi hakea Turun kaupungissa uimahallia ylläpitävä 
yleishyödyllinen yhdistys. 

• Avustusta jaetaan määrärahaa sopeuttaen



Kohdennetut erityisavustukset 2021 / 2
Määräaikainen avustus tilakustannusten tukemiseen 

• Konsernilta liikuntalautakunnalle v. 2019 siirretty avustus, jota jaetaan kh:n
päätöksellä 17.12.2018 § 509 liitteessä 2 mainituille urheiluseuroille

• Avustus myönnetään toiminta-avustuksen lisäosana

• Avustusta jaetaan määrärahaa sopeuttaen

• Päätösaikataulu alkuvuodesta 2021  

Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittäminen

• Avustusta jaetaan kh:n päätöksellä 18.6.2018 § 254 Turun Slalomseura ry:lle 
toiminta-avustuksen lisäosana



Yhteystiedot

• Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen           
annakaisa.ahtiainen@turku.fi
040 1448 163

• Liikuntasihteeri Päivi Matilainen                                        
paivi.matilainen@turku.fi
050 5546 263

• Liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen                         
jaakko.t.saarinen@turku.fi
040 7412 207

• Liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa  
marianna.ylinampa@turku.fi
050 5546 226

mailto:annakaisa.ahtiainen@turku.fi
mailto:paivi.matilainen@turku.fi
mailto:jaakko.t.saarinen@turku.fi
mailto:marianna.ylinampa@turku.fi


5. Turun 
kulttuurilautakunnan 
avustukset ja apurahat



Kulttuurilautakunnan avustukset ja 
apurahat

• Myönnetään turkulaisille yhdistyksille, työryhmille ja taiteilijoille taiteellisen 
sisällön toteuttamiseen

• Vuosittain jaetaan n. 1,8 miljoonaa euroa
• Pääpaino on ammattitaiteilijoiden tukemisessa
• Avustukset ja apurahat ovat harkinnanvaraisia
• Hakuaika on lokakuussa
• Sähköinen hakujärjestelmä
• Hakemuksen voi toimittaa suomen tai ruotsin kielellä



Avustus- ja apurahakategoriat
Yhdistykset ja työryhmät

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille)
1 a. Toiminta-avustus 
1 b. Taiteen perusopetus 

2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset
3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustukset
4. Projektiavustukset
5. Kehittämisavustukset

Henkilökohtaiset apurahat
6. Taideapurahat
7. Aboa-apuraha



Lisätietoja Kulttuurilautakunnan 
avustuksista

Kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy 
niina.niemi-nagy@turku.fi

Erityisasiantuntija Ritva Jykelä
Ritva.jykela@turku.fi

mailto:niina.niemi-nagy@turku.fi
mailto:Ritva.jykela@turku.fi


6. Turun nuorisolautakunnan 
avustukset



Nuorisolautakunnan avustukset 1/2
• Nuorisolautakunta myöntää avustuksia turkulaisten nuoriso-ja 

varhaisnuorisojärjestöjen toimintaan sekä turkulaisille nuorten 
toimintaryhmille. 

• Toiminnan tulee olla suunnattu alle 29-vuotiaille. 

• Jokaisella avustettavalla järjestöllä ja toimintaryhmällä tulee olla myös 
omaa varainhankintaa toimintojen toteuttamiseksi. 

• Lautakunnan myöntämät avustukset saavat olla yhteensä enintään 80 % 
järjestön tai toimintaryhmän kokonaiskuluista. 



Nuorisolautakunnan avustukset 2/2
• Nuorisolautakunnan avustuksilla tuetaan toimintaa, joka edistää 

osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tukee arjen rakentumista ja 
myötävaikuttaa nuorisotyön yleiseen kehittämiseen. 

• Avustettavan toiminnan tulee olla nuorisolähtöistä, kaupungin linjausten 
mukaista sekä tukea nuorisolautakunnan painopisteitä.

• Nuorisolautakunnan painopisteet toimintakaudelle 2017-2021 ovat:

1. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja eriarvoistumisen vähentäminen
2. Digitalisaation ymmärtäminen osana nuorten elämää
3. Kestävän hyvinvoinnin edistäminen
4. Osallisuus ja usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä aktiivinen kansalaisuus
5. Avarakatseinen kansainvälisyys ja moninaisuuden arvostaminen sekä vaaliminen.
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• Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja 

niihin rinnastettavien aluejärjestöjen sääntömääräiseen ja 
toimintasuunnitelman mukaiseen yleisen nuorisotoiminnan 
toteuttamiseen. 

• Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen 
osuus on erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa 
yhdistyksen muusta toiminnasta. 

• Henkilöjäsenyyteen perustuvien nuorisoyhdistysten 
muodostamalle aluejärjestölle voidaan myöntää toiminta-
avustusta sillä edellytyksellä, että aluejärjestö on rekisteröity ja 
sen toimialue on pääasiallisesti Turun kaupunki.
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• Toiminta-avustusta myönnettäessä otetaan huomioon se, miten 

laajasti järjestö tavoittaa nuoria toimintavuoden aikana

• Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sen 
hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn 
yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 
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• Kohdennettu erityisavustus on tarkoitettu yksittäisiin, 
kertaluonteisiin tapahtumiin ja toimintoihin, jotka eivät ole 
yhdistyksen toimintasuunnitelmassa.

• Tapahtuman tai toiminnon tulee kohdentua alle 29-vuotiaille. 

• Avustettavia ryhmiä voivat olla myös aikuisjärjestöjen yhteydessä 
toimivat nuorten ryhmät. 

• Kohdennettua erityisavustusta voi hakea ympärivuotisesti.
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• Nuorisolautakunta käsittelee hakemukset vähintään kolme kertaa 
vuodessa: helmi-, touko- ja syyskuussa. 

• Avustusta myönnetään tavanomaisesti korkeintaan 1000 euroa. 

• Kohdennettua erityisavustusta voidaan myöntää harkinnan 
mukaan myös hakijalle, joka saa nuorisolautakunnan toiminta-
avustusta.
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