
Avustusten hakeminen 
vuodelle 2022

29.9.2021



OHJELMA

klo 13.30 Tervetuloa 

klo 13.35 Yleiset avustusperiaatteet ja -ohjeet sekä vahva tunnistautuminen

klo 13.55 Myönnettävät avustukset ja apurahat 

klo 15.00 Tilaisuus päättyy



Avustustoiminnan 
periaatteet
Avustusinfo

29.9.2021



Avustustoiminnan päälinjaus

Pormestariohjelma: Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, ml. 

työllisyys,  yhteisöllisyys, kulttuuri, liikunta, alueiden kehittäminen

– Kaupunki myöntää yhteisöjen sääntömääräiseen toimintaan yleisavustuksia 

sekä tiettyyn tapahtumaan tai toimintoon kohdennettuja erityisavustuksia

– Avustusten myöntämistä ohjaa avustuksia koskevat yleiset ohjeet ja 

toimielinten päättämät jakoperusteet

– Avustukset myönnetään pääsääntöisesti turkulaisille yhteisöille ja Turussa

tapahtuvaan toimintaan



Määräajat

• Toiminta-avustusten hakuaika on lokakuu 

• Kohdennettujen erityisavustusten haku on mahdollista pääsääntöisesti 

ympärivuotisesti

• Kaupungin verkkosivulla on julkaistu kaupunkitasoinen kalenteri

eri avustusten hakuajoista: turku.fi/avustukset

http://www.turku.fi/avustukset


Haku- ja päätöksentekomenettely 
1/2
• Avustushakemukset liitteineen jätetään kaupungin avustusjärjestelmään 

osoitteessa lomakkeet.turku.fi

• Käsittely ja päätöksenteko toteutetaan kaupungin sähköisissä järjestelmissä

• Järjestelmään tunnistautumisessa käytetään Suomi.fi –vahvaa tunnistautumista

• Avustusten myöntämisestä päättää toimielin tai toimielimen määräämä 

viranhaltija

• Avustusjärjestelmän käyttöohje on täällä:

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/avustusjarjestelman_ohje_hakijalle_paivitetty_28.3.2019.pdf

https://lomakkeet.turku.fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/avustusjarjestelman_ohje_hakijalle_paivitetty_28.3.2019.pdf


Haku- ja päätöksentekomenettely 
2/2

• Kaupunginhallitus päättää kaupungin talousarvion vahvistamisen 

yhteydessä toiminta-avustuksista vakiintuneille toimijoille, joiden kanssa 

yhteistyön vahvistamiseksi ja toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen tueksi 

on tehty yhteistyösopimus. 

• Lautakunnat päättävät vastaavasti toiminta-avustusten myöntämisestä 

siten, että joidenkin tahojen kanssa voidaan tehdä yhteistyösopimus. 

• Päätökset kohdennetuista erityisavustuksista tehdään toimielinten

erikseen päättämällä tavalla



Avustusten myöntäminen 1/2

Toimielimet ja viranhaltijat

• Kulttuuri- ja nuorisolautakunta

• Liikuntalautakunta

• Sosiaali- ja terveyslautakunta

• Kaupunginhallituksen alaiset määrärahat

o Avustustoimikunnan käsittely

o Viranhaltijapäätös



Avustusten myöntäminen 2/2
Työllistämisen tuet yhdistyksille

Työllisyyspalvelut tukee yhdistysten työllistämistoimintaa myöntämällä

– työllisyyden Turku-lisää työmarkkinatuen kuntaosuuslistalla olevan pitkäaikaistyöttömän 

työllistämiseen ja

– työllisyyden korotettua Turku-lisää pitkäaikaistyöttömien palkkauksen kustannuksiin

siltä osin kun TE-toimiston myöntämä palkkatuki ei niitä kata

Työllistämisen määrärahoista voidaan lisäksi myöntää avustusluonteista tukea työllisyyttä edistäviin 

erillishankkeisiin

– Avustustoimikunnan käsittely

Tukien myöntämisessä noudatetaan työllisyyspalvelujen linjauksia ja periaatteita



Vahva 
tunnistautuminen
Turun kaupungin hakupalvelussa



Muistilista, ennen avustushakua

• Tarkista onko yhdistyksen nykyiset yksin edustavat nimenkirjoittajat päivitetty PRH:n

yhdistysrekisteriin. Tarvittaessa PRH:lle muutosilmoitus.

• Hae yhdistyksen avustusvastaaville tarvittaessa valtuutta asioida avustuksiin liittyen 

Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

• Jos yhteisön toimintamuoto on muu kuin yhdistys, tarkista tilanne ja tee 

muutosilmoitukset YTJ:n palvelussa.

• Jos yhteisöllä ei ole sääntöihin perustuvaa ja rekisteriin merkattua yksin 

nimenkirjoittamiseen oikeutettua edustajaa, täytyy sellaista hakea käyttämällä 

virkailijavaltuuttamispalvelua.

• HUOM! Yhteisö ei voi hakea avustuksia, mikäli sillä ei ole rekisteriin merkattua tai 

valtuutettua yksin edustavaa nimenkirjoittajaa. 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle/puheenjohtajan_ja_muiden_nimenkirjoittajien_muutosilmoitus.html
https://www.ytj.fi/index/ilmoittaminen/muutosilmoitus.html
https://dvv.fi/virkailijavaltuuttamispalvelu


Näin luot sähköisen valtuuden

1. Kirjaudu Suomi.fi-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai 

varmennekortilla osoitteessa www.suomi.fi

2. Siirry kohtaan ”Valtuudet” ja valitse ylävalikosta ”Yrityksen/yhdistyksen puolesta 

asiointi”.

3. Valitse ”Luo uusi” ja ”Anna valtuus”.

4. Syötä sen henkilön etunimi, sukunimi ja henkilötunnus, jolle haluat myöntää valtuuden. 

5. Valitse valtuuden voimassaoloaika.

6. Valitse valtuuden sisällöksi avustushakemuksen tekeminen. 

7. Vahvista valtuus. 

http://www.suomi.fi/


Avustuksen hakeminen

• Avustushakemukset liitteineen jätetään kaupungin avustusjärjestelmään 

osoitteessa lomakkeet.turku.fi

• Käsittely ja päätöksenteko toteutetaan kaupungin sähköisissä järjestelmissä

• Järjestelmään tunnistautumisessa käytetään Suomi.fi –vahvaa tunnistautumista

• Avustusjärjestelmän käyttöohje on täällä:

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/avustusjarjestelman_ohje_hakijalle_paivitetty_28.3.2019.pdf

https://lomakkeet.turku.fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/avustusjarjestelman_ohje_hakijalle_paivitetty_28.3.2019.pdf


Kysymykset



Kaupunginhallituksen 
alaisiin määrärahoihin 

varatut avustusmäärärahat



Toiminta-avustukset 1/2

• 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 pormestariohjelman linjaukset

ja niiden mukaisesti valitut painopisteet

• Avustuksen myöntämisessä arvioidaan toiminnan vastaavuutta edellä 

mainittuihin päälinjauksiin. 



Toiminta-avustukset 2/2

• Toiminta-avustukseen sisältyvät myös tilakustannukset, joihin vain 

erityisestä syystä, kuten toiminnan luonteesta johtuva erityispiirre, 

arvonlisäveron palautus tai tilojen vaihtuminen kesken vuotta, voidaan 

harkinnan mukaan myöntää erillinen avustus tai huojennus.

• Avustusten myöntämisessä hyödynnetään vaikuttajaryhmien 

asiantuntemusta

– Esim. vanhusneuvosto antaa lausunnon avustuksista yhdistyksille, jotka 

järjestävät toimintaa pääasiallisesti ikääntyneille



Toiminta-avustuksen määrään 
vaikuttavat tekijät

• Avustusten määrä perustuu talousarviossa varattuun, eri tarkoituksiin 

kohdennettuun määrärahaan. 

• Avustuksen määrään vaikuttavina tekijöinä huomioidaan

– Lähiöiden kehittäminen

– Toiminnan vaikuttavuus

– Toiminnan kehittäminen

• Avustukseen 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.



Toiminta-avustusten painopisteet

• Lähiöiden kehittäminen

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

• Toiminnan vaikuttavuus

– Hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, työllisyyden edistäminen

• Toiminnan kehittäminen 

– Kestävä kehitys, innovatiivisuus ja digitaalisuus 



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 

pormestari 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



Avustustoimikunta

• Toimikunta valmistelee kaupunginhallituksen alaisten määrärahojen 

avustusten myöntämisperiaatteet yhdessä konsernihallinnon 

avustusasiantuntijoiden kanssa.

• Avustustoimikunnan jäsenet ovat; pj. Niko Aaltonen, Mari-Elina Koivusalo, 

Konsta Weber, Mervi Uusitalo-Heikkinen ja Mikael Miikkola. 



Avustusten käyttöselvitykset

• Toimitetaan avustushakemuksen liitetiedostoihin avustusvuotta seuraavan 

vuoden huhtikuun loppuun mennessä

• Toiminta-avustukset

– Avustusvuotta koskeva tilinpäätös

• Kohdennetut erityisavustukset

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



Lisätietoja
• Suunnittelupäällikkö Jaana Halin 

jaana.halin@turku.fi

p. 040 6616370

• Kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy (maksatukseen liittyvät asiat 31.12.2021 

asti)

niina.niemi-nagy@turku.fi

p. 040 6301 658

• Hallintokoordinaattori Tanja Tuominen (1.1.2022 alkaen)

tanja.s.tuominen@turku.fi

p. 040 661 6017



Kysymykset



Sosiaali- ja 
terveyslautakunnan 

avustukset
Avustusinfo

29.9.2021



Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
myöntämät kohdennetut avustukset 
1/2

• Myönnetään yhdistyksille ja järjestöille, jotka toimivat lautakunnan 

hyväksymien painopisteiden mukaisesti. 

• Avustukset on tarkoitettu kansanterveystyötä ja ehkäisevää päihdetyötä 

tekeville sekä sosiaalista hyvinvointia edistäville yhdistyksille ja 

järjestöille.

• Avustusta hakevan järjestön tai yhdistyksen toiminnan tulee olla 

dokumentoitua vähintään vuoden ajalta. 

• Avustusta ei voida myöntää toimitilojen pysyvään vuokraan tai 

laitehankintoihin. 



Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
myöntämät kohdennetut avustukset 
2/2

• Lähtökohtaisesti yhdistysten toiminnan tulee olla kaupungin omia 

toimintoja tukevaa tai sitä täydentävää.

• Haku tapahtuu sähköisen kulta2-järjestelmän kautta lokakuussa.



Sosiaali- ja terveyslautakunnan 
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 sähköisen 

kulta2-järjestelmän kautta.



Kysymykset



Avustukset liikuntaan



Avustukset liikuntaan

• Maksuttomat liikuntavuorot alle 20-vuotiaille –

laskennallisesti tuki n. 5 miljoonaa euroa / vuosi

• Edulliset liikuntavuorot yli 20-vuotiaille –

laskennallisesti tuki n. 1,4 miljoonaa euroa / vuosi

• Liikuntalautakunnan avustukset

– Toimintaan

– Yksityisten olosuhteiden käyttöön, 

peruskorjaamiseen ja investointiin

– Osaamiseen ja koulutukseen

• Liikuntalautakunnan avustusmääräraha n. 1,4 

miljoonaa euroa

Liikunta-avustusten uudet verkkosivut

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/liikunnan-avustukset


Liikuntalautakunnan avustukset
1) Perustoiminnan avustaminen

– Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta-avustus (Päivi Matilainen)

– Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus (Päivi Matilainen)

– Vammaisavustaja-avustus (Marianna Ylinampa)

– Tapahtuma-avustus (Jaakko Saarinen)

2) Osaaminen

1) Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen 

(Päivi Matilainen)

2) Nuoren urheilijan stipendi (Jaakko Saarinen)

3) Olosuhteet

– Avustus harjoitustilavuokrien avustamiseen (Annakaisa Ahtiainen)

– Avustus liikuntapaikan rakentamiseen (Annakaisa Ahtiainen)

– Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen (Jenni Syrjämäki)

4) Kohdennetut erityisavustukset (Annakaisa Ahtiainen ja Päivi Matilainen)



Perustoiminnan avustukset 1/2

Liikunta- ja urheiluseurojen sekä muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus

• Vuosiavustus, jolla tuetaan järjestettyä säännöllistä liikuntatoimintaa

• Edellytyksenä säännöllinen liikuntatoiminta vähintään kerran viikossa kahden 

kuukauden ajan

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä

– Toimintatiedot ilmoitetaan kuluvan vuoden (2021) mukaan – loppuvuoden 

toiminta arvioidaan ennakkotietoina ja vahvistetaan hakemuksen lisäliitteinä 

(toimintakertomus, tilinpäätös ym.) alkuvuodesta 2022

– Päätösaikataulu: kevät 2022



Perustoiminnan avustukset 2/2
Vammaisavustaja-avustus

• Avustuksella tuetaan liikuntatoimintaa, jossa on mukana erityistä tukea tarvitsevia 

lapsia, nuoria tai aikuisia

• Edellytyksenä säännöllinen liikuntatoiminta vähintään kerran viikossa kahden 

kuukauden ajan

• Kolme avustusluokkaa

• Hakuaika 15.11.2021 mennessä

– Toimintatiedot ilmoitetaan kevät- ja syyskausilta 2021

– Päätösaikataulu: joulukuu 2021

Tapahtuma-avustus

• Avustuksella tuetaan tapahtumia, joilla innostetaan ihmisiä liikunnan pariin, luodaan 

näkyvää liikuntakulttuuria ja elävöitetään kaupunkikulttuuria

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä – viimeistään 1 kuukausi ennen tapahtumaa

– Päätösaikataulu: hakemuksia käsitellään 1–3 kertaa vuodessa



Osaamisen avustukset

Avustus valmentajien, ohjaajien ja hallinnollisen henkilöstön koulutukseen

• Avustuksella tuetaan liikunta- ja urheiluseurojen sekä liikuntaa järjestävien 

yhdistysten valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutusta. 

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä

– Päätösaikataulu: joulukuu 2021

Nuoren urheilijan stipendi

• Avustuksella huomioidaan ja tuetaan turkulaisia 13–20-vuotiaita urheilijoita, jotka 

ovat menestyneet kuluneen vuoden aikana kansallisesti tai kansainvälisesti yksilö-

tai joukkuelajissa

• Hakuaika 15.11.2021 mennessä. 

‒ Hakuajan jälkeen ajalla 16.11.–31.12.21 saavutettua menestystä tukee hakea 

31.12.21 mennessä.

‒ Päätösaikataulu: joulukuu 2021 ja tammikuu 2022



Olosuhdeavustukset 1/2
Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen

• Avustuksella tuetaan yksityis- ja seuraomisteisten lajiharjoitustilojen käyttöä alle 

20-vuotiaiden liikuntatoiminnan osalta sekä kaikenikäisten erityisvesiliikunnan 

allastilakustannusten osalta

• Avustus myönnetään seuran/yhdistyksen maksamien toteutuneiden kustannusten 

mukaan

– Avustuskategoria 1: ei lainkaan tai riittämättömästi kunnallisia lajiharjoitustiloja

– Avustuskategoria 2: riittävästi kunnallisia liikuntatiloja

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä

– Toimintatiedot ilmoitetaan koko vuodelta 2021 – loppuvuoden toiminta 

arvioidaan ennakkotietoina ja vahvistetaan hakemuksen lisäliitteinä 

alkuvuodesta 2022

– Päätösaikataulu: joulukuu 2021



Olosuhdeavustukset 2/2
Avustus liikuntapaikkojen rakentamiseen

• Avustuksella tuetaan uusien liikuntapaikkojen rakentamista sekä 

liikuntapaikkojen pieniä laajennus- ja peruskorjaushankkeita

• Avustus on maksimissaan 30 % hyväksyttävistä toteutuneista kustannuksista

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä – viimeistään 2 kuukausi ennen hankkeen 

aloitusta

– Päätösaikataulu: hakemuksia käsitellään 1–3 kertaa vuodessa

Avustus suunnistuskarttojen tekemiseen

• Avustuksella tuetaan suunnistuskarttojen tekemistä ja vanhojen päivittämistä

• Hakuaika 1.11.2021 mennessä

– Päätösaikataulu: loppuvuosi 2021



Kohdennetut erityisavustukset
Määräaikainen avustus tilakustannusten tukemiseen v. 2020–2022 

• Avustus jaetaan kaupunginhallituksen päätöksen (17.12.2018 § 509) mukaisesti 

liitteessä 2 mainituille liikunta- ja urheiluseuroille toiminta-avustuksen lisäosana

• Ei erillistä hakua

• Päätösaikataulu: alkuvuosi 2022

Hirvensalon laskettelurinteen toiminnan kehittäminen

• Avustus jaetaan kaupunginhallituksen päätöksen (18.6.2018 § 254) mukaisesti 

• Hakuaika 30.9.2021 mennessä

– Päätösaikataulu: loppuvuosi 2021



Yhteystiedot
Erityisasiantuntija Annakaisa Ahtiainen

annakaisa.ahtiainen@turku.fi

Puh. 040 144 8163

Liikuntasihteeri Päivi Matilainen

paivi.matilainen@turku.fi

Puh. 050 554 6263

Liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen

jaakko.t.saarinen@turku.fi

Puh. 040 741 2207

Liikuntasuunnittelija Jenni Syrjämäki

jenni.syrjamaki@turku.fi

Puh. 040 643 1862 

Liikuntapalveluvastaava Marianna Ylinampa

marianna.ylinampa@turku.fi

Puh. 050 5546 226

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


Kysymykset



Kulttuuri- ja 
nuorisolautakunnan 
avustukset
Kulttuurin avustukset ja apurahat

29.9.2021



TOIMINTA-AVUSTUKSET
• Kategoria 1 A: Toiminta-avustukset  sopimuksen tehneelle

– Arvioinnin perusteena ovat mm. taiteellisen laadun ja kokemuksen lisäksi vakiintunut toiminta, 

toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen, yhteistyö sekä muun rahoituksen laajuus

• Kategoria 1 B: Taiteen perusopetus, sopimuksen tehneelle

– Kuten edellä + kulttuuri- ja nuorisolautakunta on hyväksynyt opetussuunnitelman

• Kategoria 2: Kulttuuri – ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset

– Arvioinnin perusteena on kokemus ja tunnustus taiteellisesta työstä

• Kategoria 3: Harrastustoiminta-avustukset

– Taide- ja kulttuurityön harrastusyhdistyksille ja -työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia 

tapahtumia Turussa. Arvioinnin perusteena asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, harrastaja-

ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu.

Lisätiedot: Avustukset säännölliseen toimintaan | Turku.fi

https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-saannolliseen-toimintaan


Mihin tarkoitukseen?

• Taiteen esiin tuominen

• Kategoriat 1-2

– Pääpainopisteenä ammattilaistaiteilijoiden työllistymisen tukeminen

• Kategoriat 2-3

– Avustus on tarkoitettu ainoastaan taiteellisen sisällön tuottamiseen, ei 

muihin kiinteisiin kuluihin kuten laitehankintoihin, esiintymisasuihin tai -

matkoihin.

Lisätiedot: Avustukset säännölliseen toimintaan | Turku.fi

https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-saannolliseen-toimintaan


Muut kulttuurin avustukset

PROJEKTI- JA KEHITTÄMISAVUSTUKSET

• Kategoria 4: Projektiavustukset

– Ammattitaiteilijoiden uusien ja innovatiivisten projektien toteuttamiseen Turussa

– Arvioinnin perusteena mm. taiteellinen laatu, kaupungin vetovoiman lisääminen, 

yhteistyö

• Kategoria 5: Kehittämisavustukset

– Arvioinnin perusteena ovat taiteellinen laatu ja kokemus sekä erillinen 

kehittämissuunnitelma

Lisätiedot: Avustukset kertaluonteiseen projektiin / tapahtumaan / kustannukseen | Turku.fi

https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-kertaluonteiseen-projektiin-tapahtumaan-kustannukseen


Kulttuurin apurahat

APURAHAT

• Taideapurahat

– Ammattilaisuus, taiteelliset perusteet ja näyttö aiemmasta taiteellisesta työskentelystä.

– Apurahaa ei myönnetä samalle taiteilijalle kahta kertaa peräkkäin eikä henkilöille, joilla on 

yksi- tai monivuotinen valtion apuraha.

– Taiteellisen työn tukemiseen; ei tilavuokriin, matkoihin, laitehankintoihin, tallenteisiin, 

julkaisuihin, opintoihin, lopputöihin tai opinnäytteisiin.

• Aboa-apuraha (vuosiapuraha)

– Vuonna 2022 Aboa-apurahan summa on 23 668,35 €.

– Arvioinnin perusteena taiteellinen laatu, ansioituminen sekä vetovoiman lisääminen

Lisätiedot: Apurahat ja stipendit | Turku.fi

https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/apurahat-ja-stipendit


Selvitys avustuksen tai apurahan käytöstä

• Sähköiseen järjestelmään hakulomakkeen liitteisiin

• Työryhmät, jotka eivät ole rekisteröityneitä yhdistyksiä sekä yksityiset henkilöt toimittavat 

selvityksen avustusvuoden viimeiseen päivään mennessä.

– Vapaamuotoinen selvitys toteutuneesta työskentelystä, toteutuneet kustannukset hakijahenkilön 

allekirjoittamana sekä dokumentaatiota työskentelystä

• Rekisteröityneet yhdistykset toimittavat selvityksen avustusvuotta seuraavan vuoden 

kesäkuun loppuun menneessä.  

– Yhdistyksen tilinpäätös yhdistyksen vastuuhenkilöiden allekirjoittamana (tuloslaskelma ja tase 

sekä allekirjoitettu tilin- tai toiminnantarkastuskertomus) sekä yhdistyksen toimintakertomus

– Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan kulttuuriavustuksen sekä muiden toimintaan saatujen 

yleisavustusten on näyttävä tilinpäätöksen tulopuolella

– Muut kyseiselle vuodelle saadut avustukset ja apurahat eriteltävä tuloslaskelmaa koskevissa 

liitetiedoissa.



Lisätiedot

kulttuurisihteeri Niina Niemi-Nagy

GSM 040 6301 658

S-posti: niina.niemi-nagy(at)turku.fi



Kysymykset



Kulttuuri- ja nuorisolautakunnan 
avustukset nuorisojärjestöille



Avustukset nuorisojärjestöille 1/2

• Kulttuuri- ja 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.



Avustukset nuorisojärjestöille 2/2

• Nuorisojärjestöille ja toimintaryhmille suunnatuilla avustuksilla tuetaan 

toimintaa, joka edistää osallisuutta ja yhdenvertaisuutta, tukee arjen 

rakentumista ja myötävaikuttaa nuorisotyön yleiseen kehittämiseen. 

• Avustettavan toiminnan tulee olla nuorisolähtöistä ja kaupungin linjausten  

mukaista. 

• Avustettavan toiminnan tulee olla lautakunnan painopisteiden mukaista: 

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.



Toiminta-avustus 1/2

• 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.



Toiminta-avustus 2/2

• 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.

• Toiminta-avustuksen hakuaika vuodelle 2022 on 1.10-1.11.2021.

• Tarkemmat tiedot nuorisojärjestöille suunnattujen avustusten hakemisestä 

löytyvät avustusohjeesta

Nuorisolautakunnan toiminta-avustus | Turku.fi

https://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-saannolliseen-toimintaan/nuorisolautakunnan-toiminta-avustus


Kohdennettu erityisavustus 1/2

• 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.



Kohdennettu erityisavustus 2/2

• Lautakunta käsittelee hakemukset vähintään kolme kertaa vuodessa: 

helmi-, touko- ja syyskuussa. 

• Avustusta myönnetään korkeintaan 1000 euroa / hakemus. 

• Kohdennettua erityisavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan myös 

hakijalle, joka saa nuorisolautakunnan toiminta-avustusta.



Lisätietoja Nuorisolautakunnan 
avustuksista

Toiminnanjohtaja Maria Halkilahti 

maria.halkilahti@turku.fi



Nuorisovaltuuston 
hankeraha ja Itse tehty 
-projektiraha



Nuorisovaltuuston hankeraha 1/2

• Nuorisovaltuuston hankerahaa voi hakea Turussa asuvien tai opiskelevien 13–

19-vuotiaiden nuorten muodostama ryhmä, jossa on vähintään kolme nuorta.

• Rahaa myönnetään enintään 2000 euroa ryhmän itse suunnittelemaan ja 

toteuttamaan toiminnalliseen hankkeeseen, josta hyötyy mahdollisimman moni. 

Vuosittain hankerahaa jaetaan yhteensä 10 000 euroa.

• Hankerahaa haetaan kerran vuodessa tammi-helmikuussa, jolloin hakulomake 

on verkossa https://lomakkeet.turku.fi Lomakkeen Perustiedot-kohdassa 

valitaan hakijan toimintamuodoksi Työryhmä/toimintaryhmä.

• Tarkka hakuaika ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen haun käynnistymistä 

verkkosivuilla www.turku.fi/nuvaraha

https://lomakkeet.turku.fi/
http://www.turku.fi/nuvaraha


Nuorisovaltuuston hankeraha 2/2

• Ennen hakua kannattaa tutustua hankerahan sääntöihin verkkosivuilla 

www.turku.fi/nuvaraha

• Turun nuorisovaltuuston puheenjohtajisto käsittelee hakemukset ja valitsee 

hankkeet,  jotka hankehakijat esittelevät nuorisovaltuuston kokouksessa. 

Nuorisovaltuusto päättää äänestämällä, mille esitellyistä hankkeista 

myönnetään rahoitusta.

• Lisätiedot nuorisosihteeriltä mirja.teras(at)turku.fi, p. 044 907 2969

http://www.turku.fi/nuvaraha


Itse tehty –projektiraha 1/2

• Itse tehty -projektirahaa voi hakea Turun kaupungin nuorisopalvelujen 

nuorisotaloilla ja -tiloilla käyvä, vähintään kolmen nuoren ryhmä. Ryhmän 

enemmistön tulee olla 13–19-vuotiaita turkulaisia nuoria.

• Nuorten Itse tehty -projekteihin myönnetään vuosittain 2500 euroa. Yhtä 

projektia varten rahoitusta myönnetään 100–500 euroa. 

• Haku on jatkuva ja tukea saavat projektit valitaan viranhaltijan päätöksellä 

noin kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

• Itse tehty -projekti voi olla melkein mitä vain, kunhan se on nuorten itsensä 

ideoima ja toteuttama. Kyseessä voi olla esimerkiksi tapahtuma, esitys tai 

omaa elinpiiriä parantava juttu.



Itse tehty –projektiraha 2/2

• Ennen avustuksen hakemista kannattaa tutustua Itse tehty -projektirahan 

sääntöihin. Säännöt löytyvät verkkosivuilta www.turku.fi/itsetehty

• Itse tehty -projektirahaa haetaan nettilomakkeella https://lomakkeet.turku.fi

• Lomakkeen Perustiedot-kohdassa valitaan hakijan toimintamuodoksi 

Työryhmä/toimintaryhmä.

• Projektista raportoidaan sen päätyttyä lomakkeella, joka on niin ikään 

verkkosivuilla www.turku.fi/itsetehty

• Lisätiedot nuorisosihteeriltä mirja.teras(at)turku.fi, p. 044 907 2969

http://www.turku.fi/itsetehty
https://lomakkeet.turku.fi/
http://www.turku.fi/itsetehty


Kiitos!


