
 

Paimion sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämien tukien säännöt 
 

Periaate  
Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tukee sen talousarvioon kohdennetuista rahoista 
vuosittain Paimiossa tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimintaa sekä hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää toimintaa. Tukia myönnettäessä huomioidaan toiminta, jota ei voida oleellisilta osin järjestää 
Paimiossa. Hakuaika alkaa, kun kaupungin valtuusto on hyväksynyt seuraavan vuoden talousarvion. 
Hakuaika päättyy myöntövuoden tammikuun 15. päivä. Tuet ovat haettavissa kerran vuodessa. 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi jättää jakamatta osan tukimäärärahoista ja päättää jakamatta jääneen 
käytöstä ko. toimialan alaisen toiminnan tukemiseen. Tuista päätettäessä lautakunta käyttää 
harkinnanvaraa sekä voi tarvittaessa siirtää hakemuksen sopivammalle sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan 
tukimuodolle. Myönnetty tuki tulee käyttää myöntövuoden aikana. Lautakunnan myöntämää tukea ei voi 
siirtää edelleen kolmannelle osapuolelle. Lautakunta käsittelee tukisäännöt vähintään kerran 
valtuustokauden aikana. 

 

Yleiset edellytykset  
Lautakunnan myöntämän tuen saaminen edellyttää, että  

1) hakemus on määräaikaan mennessä jätetty ilmoituksessa mainitulla tavalla, 

 2) hakemus on asianmukaisesti täytetty sitä varten laaditulle lomakkeelle, 

 3) hakemuksessa on tarvittavat liitteet.  

Tukia myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan aktiivisuus, laajuus ja merkittävyys ja realistinen 
tuotantosuunnitelma. 

Tuen suuruuteen vaikuttaa hakijan samaan toimintaan saama muu Paimion kaupungin myöntämä tuki 
(esim. kannatusmainokset, harjoitustilat, opiston palvelut) tai muualta saatu tuki. Tuen myöntäjällä on 
oikeus pyytää hakemuksen tekijältä lisätietoja toiminnasta tai toiminnan järjestäjästä. 

Perustoimintatukia koskevat periaatteet 

Voidaan myöntää vain Paimioon rekisteröityneille yhdistyksille tai muille oikeustoimikelpoisille yhteisöille, 
jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena. Perustoimintatukea voi saada 
vain yhdestä tukimuodosta. 

Kohdennettuja tukia koskevat periaatteet 

Voidaan myöntää yhdistyksille, ryhmille ja yksityishenkilöille, jotka järjestävät toimintaa Paimiossa. Tukea 
voidaan myöntää myös paimiolaiselle toimijalle, joka järjestää toimintaa Paimion ulkopuolella. 

Liikunnan koulutustukia koskevat periaatteet 



 

Voidaan myöntää yhdistysten edellisen vuoden aikana toteutuneeseen valmentaja- ja 
toimihenkilökoulutukseen. Tukea myönnetään vain paimiolaisille yhdistyksille.  

 

Hakumenettely   
Tukien hakulomakkeet ovat avoinna vain hakuaikana: 

Liikunnan perustoiminnan tukihakulomake: http://paim.io/liikunnanperustoimintatuki 

Liikunnan koulutustoiminnan tukihakulomake: http://paim.io/liikunnankoulutustuki 

Muiden tukien tukihakulomake: http://paim.io/tukihakulomake 

Sähköiset hakulomakkeet löytyvät Paimion kaupungin kotisivuilla www.paimio.fi. Paperisia lomakkeita saa 
kaupungintalon palvelupisteestä. 

 

Kohdennettua tukea haettaessa tukihakemuksesta on käytävä ilmi: 

• toiminta/työsuunnitelma (ajankohta, paikka, ohjelma / sisältö, ohjelmansuorittaja tai muut keskeiset 
hankkeen toteuttajat) sekä  

• talousarvio tuloineen ja menoineen (palkat, palkkiot, perittävät pääsymaksut, kurssimaksut, 
myyntituotot, muut korvaukset, vuokrat, tiedotuskulut, kuljetuskustannukset yms.)  

Perustoimintatukea haettaessa on hakemukseen liitettävä: 

 • viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja toimintakertomus  

• toimintasuunnitelma hakuvuodelle  

• talousarvio hakuvuodelle  

• voimassa olevat säännöt (jos ne on toimitettu aiemmin, vain sääntömuutokset)  

 

Tuen saamisen rajoitteet  
Tuen osuus voi olla kohdennetuissa tuissa maksimissaan 70% tuetun toiminnan kokonaiskustannuksista. 
Matkakulujen ja pienhankintojen osuus voi olla maksimissaan yhteensä 50% myönnettävästä tuesta. Tukea 
ei myönnetä toimintaan:  

• joka on suoraan sidoksissa liiketoimintaan.  

• jonka keskeinen tarkoitus on varainkeruu, mainonta tai siihen verrattava toiminta.  

•  kiinteän omaisuuden hankintaan.  

•  kaupungin järjestämien harrastusryhmien toimintaan.  



 

Tukipäätös  
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta tekee vuosittain päätökset tukien myöntämisestä viimeistään maaliskuun 
loppuun mennessä. Päätökset toimitetaan hakijoille Paimion kaupungin voimassaolevan päätöksenteko- ja 
hallintamenettelytavan mukaisesti.  

 

Tuen maksatus ja selvitys tuen käytöstä  
Myönnetyt tuet maksetaan hakemuksessa mainitulle tilille tukipäätöstä koskevan vuoden kesäkuun 
loppuun mennessä. 

Myönnettyjen kohdennettujen tukien käytöstä on raportoitava. Sähköinen raportti 
(http://paim.io/tukiselvitys) on toimitettava lautakunnalle viimeistään kaksi kuukautta toteutetun 
toiminnan päättymisen jälkeen tai viimeistään vuoden loppuun mennessä. 

Tuen saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa tai toimintakertomuksessa ilmoitetaan, 
että hakija on saanut Paimion kaupungin sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalta tukea. 

Mikäli tuen myöntämispäätös kumotaan tai hakija rikkoo tuen myöntämiseen liittyviä ehtoja tai ei järjestä 
tuettua toimintaa, on tuen saajan maksettava tuki takaisin kaupungille. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalla 
on oikeus pyytää hakijan tilit tarkastettavaksi.  

  

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan tukimuodot 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuki  
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä (hyte) tarkoitetaan toimintaa, joka edistää kuntalaisten terveyttä, 
hyvinvointia ja osallisuutta.  

Tuetun toiminnan tulee  

• tapahtua Paimiossa  

• edistää paimiolaisten terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta 

• olla kaikille avointa  

• edistää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 

 

Kulttuuritoiminnan tuet 
 



 

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, 
saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Tukien tarkoituksena on 
edistää ja monipuolistaa kulttuuritoimintaa Paimiossa. 

Perustoimintatuki 
Tukea myönnetään yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen 
säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on kulttuuritoimintaa. 

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ottaa huomioon tukea myönnettäessä hakijan toiminnan: 

• aktiivisuuden 

• laajuuden 

• vaikuttavuuden 

• ainutlaatuisuuden sekä  

• hakijan taloudellisen aseman. 

 

Kohdennettu tuki 
Tukea myönnetään ensisijaisesti tapahtumien ja muiden hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten 
osallistumista ei ole rajoitettu jäsenyyden, kutsun tai muun näihin verrattavissa olevan seikan perusteella. 

Tukea myönnetään:  

• esim. kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestämiseen, kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöhön sekä muihin 
kulttuuritoiminnaksi katsottaviin hankkeisiin. 

• taideapurahana tai kulttuurintutkimuksen apurahana yksityisille henkilöille. 

• elokuvateatteritoimintaan kohdennetaan 2000€ kaikkia väestöryhmiä palvelevan monipuolisen 
elokuvaohjelmiston esittämiseen. 

 

Nuorisotoiminnan tuet  
 

Nuorisotoiminnan tukea voidaan myöntää nuorisoyhdistykselle, nuorten parissa toimivalle yhdistykselle tai 
nuorten vapaalle toimintaryhmälle, joiden jäsenistä suurin osa on alle 29-vuotiaita. Tukien tarkoituksena on 
edistää ja aktivoida nuorisotoimintaa Paimiossa. 

Perustoimintatuki  
Tukea myönnetään yhdistysten toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen. Yhdistyksen 
säännöistä on käytävä ilmi, että yhdistyksen pääasiallinen toiminta on nuorisotoimintaa. 



 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ottaa huomioon tukea myönnettäessä hakijan toiminnan: 

• aktiivisuuden 

• laajuuden 

• vaikuttavuuden 

• ainutlaatuisuuden sekä  

• hakijan taloudellisen aseman. 

 

Kohdennettu tuki  
Tukea myönnetään:  

• kertaluonteisen toiminnan tukemiseen, kuten leiri- ja retkitoimintaan, kansainväliseen toimintaan, 
tapahtumien järjestämiseen, kuljetuksiin tai koulutuksiin. 

• perustoimintatukea saavalle yhdistykselle/ryhmälle, joka toteuttaa perustoimintaansa kuulumatonta tai 
sitä täydentävää projektia. 

• ei varsinaista nuorisotoimintaa tekevälle yhdistykselle/ryhmälle, jonka toimintaprojekti on tarkoitettu 
kaikille paimiolaisille nuorille ja joka tapahtuu kunnan alueella.  

• kansainvälistä toimintaa harjoittavalle nuorten toimintaryhmälle.  

 

Soveltavan liikunnan tuki  
Tukea myönnetään soveltavan liikunnan tukemiseen. Tuki on tarkoitettu liikuntatoimintaan, jonka 
järjestämiseen ja suorittamiseen tarvitaan erityistä tukea. Tuki myönnetään Paimiossa järjestettävään 
toimintaan. Osallistujien määrä ei ole ratkaiseva tekijä.  

Tukea myönnetään:  

• ohjaajakuluihin 

• avustaja/tulkkikuluihin 

• ohjaajan koulutuksen kustannuksiin  

• soveltavan liikuntatapahtuman järjestelykuluihin 

• säännöllisesti järjestettävään toimintaan 

• integroidun ryhmän toimintaan.  

 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta ottaa huomioon tukea myönnettäessä hakijan toiminnan: 



 

• aktiivisuuden 

• vaikuttavuuden 

• ainutlaatuisuuden sekä  

• hakijan taloudellisen aseman. 

 

Liikuntatoiminnan tuet 
Tukien tarkoituksena on edistää liikuntalain 2§ tavoitteiden toteuttamista: 

• eri väestöryhmien mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa  

• väestön hyvinvointia ja terveyttä  

• fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista  

• lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä  

• liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa 

• huippu-urheilua 

• liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita. 

 

Koulutustuki  
Tukea myönnetään yhdistysten edellisen vuoden aikana toteutuneeseen valmentaja- ja 
toimihenkilökoulutukseen. Tukea myönnetään vain paimiolaisille yhdistyksille.  

Tukea voidaan hakea seuran oman koulutustoiminnan aiheuttamiin kuluihin sekä urheilujärjestöjen liitto- ja 
piiritasoisen koulutustoiminnan kuluihin kurssimaksujen ja matkakulujen osalta.  

Koulutustuki jaetaan hakeneiden seurojen kesken ja se määräytyy toteutuneiden kulujen mukaan tositteita 
vastaan.  

 

Perustoimintatuki  
Tukea myönnetään seuran toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.  

Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta ottaa huomioon tukea myönnettäessä: 

• toiminnan laadun 

• harrastettavat liikuntamuodot  

• seuran jäsenmäärän jaoteltuna sukupuolen ja ikäryhmän mukaan: 0-20 -vuotiaat, 21 v. ja vanhemmat 



 

Tuki jaetaan seurojen hakemusten perusteella siten, että seurat jaetaan kategorioihin 1. 2. ja 3.  

Riippuen mihin kategoriaan seura sijoittuu, voidaan perustoimintatuen summaa päätettäessä käyttää 
harkinnanvaraa. Tuen suuruuteen vaikuttavat myös muualta saadut tuet ja avustukset. Kategoriaan 
sijoittuakseen seuran pitää saavuttaa yli puolet kategorian kriteereistä.  

1. kategoria:  

Suuri yleis- tai lajiseura  

• jäsenmäärä yli 300 

• merkittävää nuorisotoimintaa  

• merkittävää harrastetoimintaa ml. terveyttä edistävää liikuntaa 

• aktiivinen osallistuminen oman lajiliiton kilpailutoimintaan 

• näkyvyys Paimion ulkopuolella 

• aktiivisuus koulutus/ohjaajatoiminnassa 

• merkittävä yhteistyö kaupungin kanssa 

 

2. kategoria:  

• keskikokoinen yleis- tai lajiseura  

• jäsenmäärä yli 150  

• nuorisotoimintaa  

• harrasteliikuntatoimintaa  

• aktiivisuus koulutus/ohjaajatoiminnassa 

merkittävä yhteistyö kaupungin kanssa 

 

 

3. kategoria:    

• pieni yleis- tai lajiseura  

• uusi seura  

• jäsenmäärä alle 150  

• harrastetoimintaa  



 

• ohjaus/koulutustoimintaa  

• merkittävä yhteistyö kaupungin kanssa 

 


