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LISÄTIETOJA TUKISÄÄNNÖISTÄ JA PALKITSEMISISTA ANTAVAT 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) -tuki 

Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori p. 050 564 0873 tai matleena.koskinen@paimio.fi 

Kulttuuritoiminnan tuki 

Kirjasto- ja kulttuurijohtaja p. 050 437 1675 tai laura.lankinen@paimio.fi 

Nuorisotoiminnan perustoiminta – ja kohdennettu tuki 

Vapaa-aikatoimen päällikkö p. 050 528 6071 tai mia.konradsdal@paimio.fi 

Liikunnan perustoiminta – ja koulutustuki 

Liikuntasuunnittelija p. 050 60619 tai mikko.hakkila@paimio.fi 

Soveltavan liikunnan tuki 

Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori p. 050 564 0873 tai matleena.koskinen@paimio.fi 



 

 

PAIMION HYVINVOINTILAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TUKIEN SÄÄNNÖT 
(Hyväksytty Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 25.1.2022, §4) 

Periaate  

Paimion kaupungin hyvinvointilautakunta 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. 

Hyvinvointilautakunta 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 hyvinvointilautakunnan 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  

Hyvinvointilautakunta tekee vuosittain päätökset tukien myöntämisestä viimeistään maaliskuun loppuun 

mennessä. Päätökset toimitetaan hakijoille Paimion kaupungin voimassa olevan 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 hyvinvointilautakunnalta tukea. 

Mikäli tuen myöntämispäätös kumotaan tai hakija rikkoo tuen myöntämiseen liittyviä ehtoja tai ei järjestä 

tuettua toimintaa, on tuen saajan maksettava tuki takaisin kaupungille. Hyvinvointilautakunnalla on oikeus 

pyytää hakijan tilit tarkastettavaksi.  

 

HYVIVOINTILAUTAKUNNAN 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 TUKI  

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. 

Hyvinvointilautakunta 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 TUKI  

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. 



 

 

Hyvinvointilautakunta 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.  

 

LIIKUNTATOIMINNAN TUKI  
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.  

Hyvinvointilautakunta 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 

 

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.  

 

Hyvinvointilautakunta ottaa huomioon tukea myönnettäessä hakijan toiminnan: 

• aktiivisuuden 

• vaikuttavuuden 

• ainutlaatuisuuden sekä  

• hakijan taloudellisen aseman. 

 



 

 

PAIMION PARHAIDEN PALKITSEMISEN SÄÄNNÖT ALKAEN 2019  
Hyvinvointilautakunta järjestää vuosittain tilaisuuden, jossa palkitaan edellisen vuoden Paimion 
parhaat  

• urheilijat ja lajien parhaat 

• valmentaja  

• joukkueet  

• Suomen-, Pohjoismaiden-, Euroopan ja Maailmanmestarit  

• Vuoden nuori  

• Kunnon kuntalainen  

• Vuoden liikuntateko  

• Vuoden kulttuuriteko  

 
Esitykset Paimion Parhaiksi perusteluineen toimitetaan hyvinvointilautakunnalle ehdotuslomakkeella. 
Ensisijaisesti käytetään kaupungin internet-sivuilta löytyvää sähköistä lomaketta. Ehdotuksia voi antaa 
edellisen vuoden joulukuun alusta seuraavan vuoden tammikuun 10. päivään mennessä. Lopullisista 
valinnoista päättävät erillinen työryhmä ja hyvinvointilautakunta.  
 

Parhaat urheilijat  
Parhaiden urheilijoiden, mestareiden ja joukkueiden palkinnassa huomioidaan 16-vuotiaiden ja sitä 
vanhempien sarjoissa saavutetut mestaruudet.  
 

Vuoden nuori  

Vuoden nuoren tulee olla:  

• 15–29-vuotias  

• hyväkäytöksinen  

• toiset huomioonottava  

• omatoiminen  

• opinnoissa kohtalaisesti menestyvä sekä  

• harrastustoiminnassa aktiivisesti mukana oleva.  

 

Vuoden nuori -tittelin voi saada vain kerran.  
 

Kunnon kuntalainen  

Kunnon kuntalaisen kunnianimen voi kuntalainen saada erityisen merkityksellisestä toiminnasta kunto- 
ja terveysliikunnan ja fyysisen kulttuurin alueella:  

• toimimalla aktiivisena kunto- ja terveysliikunnan tiedottajana  

• toimimalla aktiivisena talkoolaisena  

• harrastamalla itse esimerkillisen aktiivisesti kunto- ja terveysliikuntaa  

• toimimalla aktiivisena kuntoliikunnan vetäjänä  

o lapsille  
o nuorille  
o soveltavaa ohjausta tarvitseville  
o aikuisille  



 

 

• toimimalla muuten aktiivisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin hyväksi.  
 

Kunnon kuntalaisen -tittelin voi saada vain kerran.  
 

 

Vuoden liikuntateko  

Kunniamaininta myönnetään sellaiselle teolle/taholle, jonka toiminta on jäänyt mieleen vuoden ajalta 
ja jonka vaikuttavuus ja näkyvyys ovat olleet merkittävää Paimiossa.  
 

 

Vuoden kulttuuriteko  

Kunniamaininta myönnetään sellaiselle teolle/taholle, jonka toiminta on jäänyt mieleen vuoden ajalta 

ja jonka vaikuttavuus ja näkyvyys ovat olleet kulttuuritoiminnan alalla merkittävää Paimiossa. 

 

AIKAISEMPINA VUOSINA PALKITUT 
 
Parhaat urheilijat 1976-2021 
1976 Pekka Päivärinta, 1977 Pekka Päivärinta, 1978 Heli Saarinen, 1979 Heli Saarinen, 1980 Lasse Lampi,  

1981 Lasse Lampi, 1982 Lasse Lampi, 1983 Lasse Lampi, 1984 Eija Sipponen, 1985 Juha Ylikorpi, 1986 Juha 

ja Hannu Ylikorpi, 1987 Juha ja Hannu Ylikorpi, 1988 Eija Sipponen, 1989 Eija Sipponen, 1990 Reeta 

Laaksonen, 1991 Kari Louramo, 1992 Lasse Lampi, 1993 Arto Pasu, 1994 Jaana Röytiö , 1995 Satu 

Vesalainen, 1996 Kari Mäenpää, 1997 Juho Jussila, 1998 Juho Jussila, 1999 Markus Lindeqvist, 2000 Janne 

Virtanen, 2001 Riikka Aro, 2002 Tiina Haapanen, 2003 Juha-Matti Salmela,  2004 Saara Laaksonen, 2005 

Satu Vesalainen, 2006 Mika Ojala, 2007 Mika Ojala, 2008 Reino Uuttu, 2009 Juha-Matti Salmela, 2010 Reino 

Uuttu, 2011 Reino Uuttu, 2012 Tommi Reponen, 2013 Reino Uuttu, 2014 Sanna Pasanen, 2015 Milka 

Reponen, 2016 Sanna Pasanen, 2017 Sanna Pasanen, 2018 Kia Vuori, 2019 Sanna Pasanen, 2020 Topias 

Arola, 2021 Topias Arola  

Vuoden nuoret 2009-2021 
2009 Joona Uusitalo, 2010 Minna Pouhakka, 2011 Annika Mutila, 2012 Karri Lehtiranta, 2013 Ossipekka 

Lehtonen, 2014 Ella Lehto & Sanni Gröndahl, 2015 Henna Lehtonen, 2016 Werner Sillanpää, 2017 Martta 

Entonen, 2018 Aada Sevon, 2019 Kasperi Kaukonen, 2020 Joonas Särvä, 2021 Hertta Mulari 

Kunnon kuntalaiset 1981-2021 
1981 Eino Kovanen, 1982 Aune Laitinen, 1983 Markku Kuusisto, 1984 Heikki Sippola, 1985 Helge Kujanen,  

1986 Anssi Saarinen, 1987 Lauri Partanen, 1988 Soini Santala, 1989 Kauko Kolehmainen, 1990 Ismo Lehti,  

1991 Jarmo Karjalainen, 1992 Niilo Suokko, 1993 Väinö Nuppula, 1994 Hannu Salminen, 1995 Jussi 

Heikkinen, 1996 Kari Tiilikka, 1997 Arto Aakula, 1998 Ilpo Hartikainen, 1999 Pekka Salminen, 2000 Anne 

Suonenvirta, 2001 Mikko Yrjövuori, 2002 Raija Luona-Helminen, 2003 Matti Mannisto, 2004 Raimo Hörkkö,  

2005 Jari Vanhanen, 2006 Raimo Ollila, 2007 Lauri Röytiö, 2008 Keijo Hentula, 2009 Maria Tähkävuori, 2010 

Jari Tranberg,  2011 Tapani Jääoja, 2012 Juhani Virta, 2013 Jorma Ahvenlampi, 2014 Markku Nieminen,  

2015 Jukka Salmela, 2016 Harri Joukas, 2017 Timo Haltia, 2018 Juuso Jaakkola, 2019 Matleena Koskinen, 

2020 Ossi Vesalainen, 2021 Jukka Oksa 

Vuoden liikuntateot / kunniamaininnat 1988-2021 



 

 

1988 Viiden naisen kuntoiluryhmän osallistuminen Ateenan maratonille, 1990 Yläasteen ja Lukion 

letkajenkan maailmanennätys, 1991 Kahden sillan soutu/ Paimion Lions Club ja Paimion-Sauvon Yrittäjät ry,  

1993 Paimion Jukola `93, 1994 Paimion Teräsmieskisa, 1995 Eikan Pumpun 10-vuotis juhlahölkkä, 1997 

FIN5-suunnistusviikko ja Peimarin Latu ja Polkuyhdistyksen perustaminen, 1998 Varasvuoren 

hyppyrimäkien peruskorjaus ja muovitus, 1999 Salibandycenterin järjestämät iltapäiväkerhot, 2000 

Peimarin Rastit; 20 vuotta kuntorasteja, 2001 Hiekkatekonurmi KHT Soikka, Jäähalli OP-Areena ja 

Yleisurheilun kyläkilpailut, 2002 Paimion Rastin suunnistuskarttojen valmistus, 2003 Maria Tähkävuori, 

2004 Salibandycenter Oy, 2005 Kaikille kaupunkilaisille soveltuvien ulkoilureittien rakentaminen ja ylläpito, 

2006 Salibandyn nappulaliigan käynnistäminen ja Kuntovenlat projekti, 2007 Nuorten Jukolan järjestäminen 

ja Peimarin Keilahallin rakentaminen, 2008 Lounais-Suomen Hiihtotunneli Finnfoam PAIPPI, 2009 Maria ja 

Hannu Tähkävuori, juoksu Nuorgamista Helsinkiin ja Vista Wellness hyvinvointikeskus, 2010 Raimo Hovi, 

Sata vuotta paimiolaista liikuntaa ja urheilua –teos, 2011 Paimion LastenPeuhis, seuraparlamentin ja 

urheiluseurojen järjestämä tapahtumasarja, 2012 Paimion Haka Hockey, jääkiekkobuumin nostattaminen 

Paimioon,  2013 Paimion Urheilijat/mäkijaosto, Varkki – Varasvuoren vaiheet julkaisu, 2014 Pitkä vaihto –

dokumentti, Hyperfocus,  2015 Louna-Jukola 2015, 2016 Paimion Hakan jääkiekkotoiminta, 2017 Paimio 

Parkour, 2018 Paimion Rastin huippusuunnistus ja Toni Lund, 2019 Paimion Hakan liikuntakerhot 1-6-

luokkalaisille ja Vähäjokipolku, 2020 Kriivarin vanhempainyhdistyksen järjestämät joulupolut, 2021 Padel 

Jokipuisto 

Vuoden kulttuuriteko 2018-2021 

2018 Aino –elokuva, 2019 Nauristeatterin näytelmä Evakon kyynel, 2020 Kolmisäkeinen luontohetki, 2021 

Vanhoja kuvia ja muistoja Paimiosta Facebook-ryhmä 


