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Sivistystoimiala avustaa Raumalla tapahtuvaa nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta- toimintaa myöntämällä 

yhteisöille toiminta- ja kohdeavustuksia. Tämän lisäksi kulttuuripalvelut myöntää kohdeavustuksia 

myös yksityisille henkilöille.  

Avustusta voi saada samaan tarkoitukseen ainoastaan yhdeltä sivistystoimialan toimijalta. 

Avustuksia ei myönnetä kaupungin omalle yksikölle.  

Sekä toiminta-avustuksen että kohdeavustuksen osalta avustussumma voi olla enintään 50 % 

toteutuneista menoista. Pienin jaettava avustussumma on 400 €.  
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Liikunta 

 

Avustusta voivat saada 

 

 rekisteröity raumalainen urheiluseura, rekisteröintianomuksen jättänyt (oikeaksi todistettu 
jäljennös siitä) raumalainen yhdistys tai Rauman alueella toimivan urheiluseuran tai 
yhdistyksen alajaosto, jolla on itsenäinen talous ja jonka pääasiallisena toimintana on liikunta.  

 muu rekisteröity raumalainen yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena toimintana 
on kuntoliikunnan, liikuntakasvatuksen, liikuntatieteen tai muun liikuntaa edistävän alueellisen 
toiminnan kehittäminen.  

 ne vammaisjärjestöt ja -yhdistykset, jotka toimivat kaupungissa tai niihin osallistuu raumalaisia 
ja ohjelmaan kuuluu liikuntaa. Em. avustus kohdistuu vain liikuntatoimintaan.  

 avustus koskee kalenterivuotta. Avustushakemuksen liitteenä tulee toimittaa viimeisen 
päättyneen tilikauden tilinpäätös. Jos taloudelliset tiedot ovat muuttuneet oleellisesti edellisestä 
kaudesta, pitää siitä antaa erillinen selvitys.  

 yksi seura ei voi saada enempää kuin 35 % kokonaisavustussummasta.  

  

Avustusmuodot 

 

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu urheiluseuran tai yhdistyksen säännöllisen ja jatkuvan 
liikuntatoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustuksen määräytymisperusteet ovat seuraavat:

1. Lasten ja nuorten ohjattu urheilutoiminta, osanotto, painotusprosentti 60 %

Lasten ja nuorten ohjatulla urheilutoiminnalla tarkoitetaan tässä 18-vuotiaille ja sitä nuoremmille 
tarkoitettua ohjattua liikuntatoimintaa, jolla voi olla myös kilpailulliset päämäärät/tulostavoitteet.

 koskee vain 18-vuotiaiden ja sitä nuorempien osanottomääriä

 osanottomäärä lasketaan kertomalla harjoitusryhmän keskimääräinen osallistujamäärä
ohjattujen harjoituskertojen määrällä. Osanottajaluettelo toimitetaan pyydettäessä.

 Harjoituksiin lasketaan vain Raumalla tapahtuva harjoittelu ja harjoitusottelut. Turnauksia ja
muita otteluita ei lasketa kuuluvaksi harjoituksiin

 osallistujat merkitään keskimäärin, luku ei välttämättä ole tasaluku

 hakemuksessa hyväksytään vain oman joukkueen jäsenet, ei vierasjoukkueen jäseniä,
yhteisjoukkueiden jäsenet katsotaan kuuluvaksi vain yhteen seuraan

 hakemuksessa hyväksytään vain liikunnalliset, ohjatut kerrat, ei päättäjäisiä, kokouksia tms.
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 ns. omatoiminen harjoittelu hyväksytään, jos se on sidottu aikaan ja paikkaan sekä jos ohjaaja 
on paikalla eli harjoittelu on ryhmän harjoitusohjelmaan kuuluva harjoittelu valmentajan 
ohjauksessa  

 

2. Urheiluseuran koulutus-, valmennus- ja kehittämistoiminta, painotusprosentti 10 %     

                   

 seuran sisäinen ja ulkoinen valmentajakoulutus  

 seuratoiminnan systemaattinen kehittäminen esimerkiksi toimihenkilökoulutus ja muu seuran 
kehittämistoiminta 

 koulutus voi olla muutakin kuin lajikoulutusta. Esimerkiksi kasvatustieteet, terveystieto yms. 
seuratoimintaa edistävä koulutus. Liikuntapalvelut määrittelee hyväksyttävän koulutuksen. 

 vertailu suoritetaan koulutettujen määrää ja koulutuksen tasoa hyväksikäyttäen  

 hakemuksen liitteenä tulee olla valmentaja- ja ohjaajaluettelot, jossa näkyvät kaikki 
koulutukset.  

 valmentajien/ohjaajien kokonaiskoulutustaso merkitään hakemukseen tunteina, joihin ei sisälly 
kerrointa. Liikuntapalvelut täyttää valmentajakertoimen ja yhteispisteet. Koulutuksessa tulee 
huomioida kaikki aikaisemmatkin koulutukset.  

 kaikkien henkilöiden koulutukset lasketaan, ei siis vain uusia koulutettuja henkilöitä.  Lasten ja 
nuorten urheilutoimintalomakkeeseen merkitään vain ryhmän yhden ohjaajan koulutustaso. 

 kuitit toimitetaan pyydettäessä  

 ohjaajan koulutustason perusteella pisteytyskerroin  

o 1 piste (ohjaajalla 10-49 tunnin koulutus)  

o 1,25 pistettä (ohjaajalla 50-100 tunnin koulutus)  

o 1,5 pistettä (ohjaajalla 101-200 tunnin koulutus)  

o 2 pistettä (ohjaajalla yli 200 tunnin koulutus)  

                 

 

3. Terveysliikunta tai seuran säännöllisesti järjestämä kuntoliikunta, painotusprosentti  30% 

Terveysliikunnalla tarkoitetaan tässä seuran organisoimaa ohjattua yli 18-vuotiaiden liikuntaa 
harrasteliikuntaa, jolla ei ole kilpailullisia päämääriä eikä tulostavoitteita.

 koskee yli 18-vuotiaiden ohjattua harraste-, terveys- ja matalan kynnyksen ohjattua liikuntaa

 koskee myös yli 18-vuotiaiden lisenssiurheilijoiden urheilutoimintaa

 koskee ohjattuja liikuntaryhmiä, liikuntakampanjoita, harrasteliikuntatapahtumia,
perheliikuntatapahtumia yms. Painotus perustuu osallistujamääriin.
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1-3 kohdissa esiteltyjen toiminta-avustusten jako-osuuksien painotusarvot saattavat  valiokunnan 
harkinnan mukaan muuttua vuosittain. Avustus on kokonaisuus, joka muodostuu kohtien 1-3 
yhteistuloksena. 

 

Kohdeavustukset 

 

Kohdeavustuksia voidaan myöntää 

 Raumalla järjestettävien yksittäisten valtakunnallisten urheilutapahtumien järjestämiseen. 
Avustusta ei myönnetä, mikäli kaupunki on omalla toiminnallaan osallistunut tapahtuman 
järjestämiseen. 

 yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen 

 lisäksi urheiluseuroille voidaan myöntää harkinnan mukaan liikuntatilojen vuokra-avustusta 
siinä tapauksessa, että Rauman kaupungilla ei ole osoittaa lajille harrastusmahdollisuutta. 
Avustusta voidaan myöntää vain alle 18-vuotiaiden toimintaan 

 Rauman kaupungin hallinnoimien sekä vapaassa käytössä olevien liikuntatilojen 
varustamiseen yhteishankintana seurojen/yhdistysten kanssa 

 kaupungin järjestämien tapahtumien oheisjärjestelyihin 

  myös matalan kynnyksen liikunnan toimijoille 

 kohdeavustusta ei myönnetä, jos tapahtuma on tuottanut voittoa 
 

Mikäli urheiluseuran edustaja jää kiinni kiellettyjen doping-aineiden käytöstä, voidaan 
urheiluseuralle myönnetty toiminta- ja kohdeavustus periä takaisin kokonaan tai osittain 
valiokunnan harkinnan mukaan. 
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Kulttuuri 

 

Avustusta voivat saada 

 

Toiminta-avustusta voivat hakea kulttuurityötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt, joiden kotipaikka on 
Rauma, joiden toiminta sijoittuu Raumalle ja joiden toiminta ei liity Rauman kansalaisopiston tai 
Rauman musiikkiopiston toimintaan tai muun kaupungin avustaman laitoksen toimintaan.  

Kohdeavustusta voivat hakea raumalaiset yhdistykset, ryhmät sekä yksityishenkilöt, jotka edistävät 
ja harjoittavat kulttuuritoimintaa Raumalla. 

 

Avustusmuodot 

 

Toiminta-avustukset 

 

Toiminta-avustusta myönnettäessä tarkastellaan hakijan toiminnan laajuutta (jäsenmäärä, 
kokoontumiskerrat, palkattujen työntekijöiden määrä, yleisötapahtumien ja niiden osallistujamäärät, 
jäsenhankinta sekä koulutus ja mahdolliset palkinnot ja muut huomionosoitukset) sekä 
mahdollisuuksia omatoimiseen varainkeruuseen vakiintuneen toiminnan puitteissa. Omarahoitus
on avustuksen saannin ehto.

Toiminta-avustusta ei myönnetä toimitilan vuokriin tai laitehankintoihin, ellei siihen ole erityisiä 
perusteluja. Toimiston vuokraan tukea ei myönnetä.

Mikäli yhdistykselle tai yhteisölle myönnetään toiminta-avustus, sille ei myönnetä kohdeavustusta 
tapahtumaan, jonka voidaan katsoa liittyvän sen vuosittaiseen perustoimintaan. Tällaisiksi 
tapahtumiksi katsotaan vuosittaiset juhlat, konsertit ja näyttelyt.

 

Kohdeavustukset 

 

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, jotka  

 lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Raumalla 

 lisäävät kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja kulttuurin saavutettavuutta Raumalla  

 lisäävät eri kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä 

 huomioivat lapset ja nuoret 

 edistävät kaupungin strategisia tavoitteita 
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 eivät rajoita osallistumista jäsenyyden, kutsun tai näihin rinnastettavan seikan perusteella 

 

Kohdeavustusta ei myönnetä  

 tilaisuuksiin, jotka liittyvät yhdistyksen tai yhteisön vuosittaiseen perustoimintaan.  

 toimintaan, jonka pääasiallinen tarkoitus on varainkeruu ja taloudellinen voitto.  

 matkakuluihin tai tapahtumakustannuksiin toisella paikkakunnalla.  

 peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen eikä opinnäytetöihin 

Mikäli avustuksen käyttötarkoitus tai tapahtuman sisältö, toteutus tai laajuus oleellisesti muuttuu, 
on avustuksen saajan viipymättä oltava yhteydessä avustuksen myöntäneeseen tahoon.  

 

Avustussopimukset  

 

Vuosittaisen kulttuuriavustuksen myöntämisestä voidaan laatia sopimus sivistysvaliokunnan sekä 
Raumalla kulttuuritoimintaa harjoittavan rekisteröidyn yhteisön kesken. Tällöin voidaan katsoa 
olevan kyseessä Rauman kulttuuri- ja museopalvelujen kan-nalta yleishyödyllinen taloudellinen 
palvelu (SGEI eli Service of General Interest). Sopimusjärjestelyn tavoitteena on turvata 
esimerkiksi vuosittain toistuvien, suurten yleisötapahtumien ja valtakunnallisesti merkittäväksi 
katsotun kulttuuritoiminnan jatkuvuus Raumalla.  

Mikäli tapahtuman tai toiminnan laajuus ja/tai sisältö oleellisesti muuttuvat, kaupunki voi myös 
irtisanoa avustussopimuksen kesken sopimuskauden ja kutsua toisen sopijapuolen uusiin 
neuvotteluihin.  

 

Kulttuurin toiminta- ja kohdeavustusten valmisteluperiaatteita  

 

Avustusten myöntämisessä huomioidaan toiminnan yhteensopivuus kaupungin strategisten 
tavoitteiden kanssa, toiminnan vaikuttavuus ja laatu, alueellinen tasapuolisuus sekä taiteellinen 
taso ja innovatiivisuus.

Itsenäiset kulttuuritoimijat ovat etusijalla oppilaitosten yhteydessä toimiviin hakijoihin nähden, 
koska oppilaitosyhteistyö tarjoaa jo kaupungin rahoittamaa toiminnallista tukea monelle 
kulttuuriyhdistykselle.

Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin kohdeavustusta, ja 
avustuksia jaetaan vuorotteluperiaatteella saman sisältöisiin tapahtumiin kaupungin tasolla.
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Nuoriso  

 

Avustusta voivat saada  

Avustusta voivat hakea kaikki Raumalla toimintaa nuorille järjestävät raumalaiset 
nuorisoyhdistykset, nuorten parissa toimivat yhdistykset ja nuorten vapaat toimintaryhmät. 
Avustuksilla tuetaan toimintaa, joka kohdentuu nuoriin ja lapsiin ja/tai jossa toimijoina ovat nuoret. 
Avustuksen tarkoituksena on edistää ja aktivoida nuorisotoimintaa Raumalla.  

 

Avustusmuodot

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu nuorisoyhdistysten ja nuorten parissa työskentelevien yhdistysten 
vakituiseen toimintaan.

Avustusta myönnettäessä huomioidaan toiminnan aktiivisuus, toiminnan laajuus, toiminnan laatu 
ja toiminnan vaikuttavuus. Toiminnan aktiivisuutta kuvaa yhdistyksen järjestämien tapahtumien ja 
toimintojen määrä ja useus. Suuri merkitys on yhdistyksen järjestämällä säännöllisellä, viikoittain 
tapahtuvalla toiminnalla. Toiminnan laajuutta mitataan yhdistyksen toimintaan aktiivisesti 
osallistuvien lasten ja nuorten määrällä ja toiminnan alueellisella kattavuudella. Painoarvoa on 
myös sillä, kuinka helposti yhdistyksen toiminta on nuorten saavutettavissa. Toiminnan laatua 
arvioidaan sillä miten toiminta on organisoitu, miten toiminnan sisältö vastaa yhdistyksen sääntöjä 
ja miten jäsenistö on sitoutunut yhdistyksen toimintaan. Toiminnan vaikuttavuudella tarkoitetaan 
sitä, miten toiminta edistää nuoren kasvua ja kehitystä, opettaa vastuullisuuteen ja 
yhteisöllisyyteen sekä antaa nuorelle terveen harrastuksen, jossa hän voi kehittää omia taitojaan. 
Toiminnan vaikuttavuutta mitataan sillä, miten paljon toimintaan osallistuvat nuoret joutuvat itse 
toimimaan ja ottamaan vastuuta yhdistyksen toiminnasta ja onko toiminta sen luonteista, että se 
mahdollistaa nuorelle jatkuvan kehityksen harrastuksessaan.

Jos hakija ei ole varsinainen nuorisoyhdistys ja/tai yhdistyksen toiminnassa on erikseen toimintaa 
myös aikuisille, tulee nuorten toimintaan käytetyt menot olla suoraan todennettavissa kirjanpidosta.

 

Kohdeavustukset  

 Kohdeavustusta voivat hakea nuorisoyhdistykset ja nuorten parissa työskentelevät yhdistykset 
yksittäisiin tapahtumiin tai tapahtumasarjoihin, jotka eivät ole yhdistyksen normaalia 
vuositoimintaa sekä muut yhdistykset ja nuorten toimintaryhmät nuorille tai lapsille 
järjestettävään toimintaan.  
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Kohdeavustusta voi hakea  

 valtakunnallisten leirien järjestämiseen Raumalla tai osallistumiseen muualla järjestettyihin 
vastaaviin leireihin. Kohdeavusta myönnettäessä huomioidaan muualta tullut avustus 
leirikustannuksiin.  

 valtakunnallisten nuorisotapahtumien järjestämiseen Raumalla tai osallistumiseen muualla 
järjestettyihin vastaaviin tapahtumiin. Kohdeavustusta myönnettäessä otetaan huomioon 
tapahtumaan muualta saatu avustus.  

 kansainväliseen toimintaan. Avustusta myönnetään raumalaisten nuorisoryhmien tekemien 
matkojen matka- ja majoituskustannuksiin ja Raumalla vierailevien nuorisoryhmien 
ylläpitokuluihin.  

 nuorisoyhdistysten juhlavuoden tapahtumiin. Avustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksille 
niiden täyttäessä 50 v, 60 v, 70 v ja niin edelleen.  

 nuorten toimintaryhmien järjestämään toimintaan. Avustusta voidaan myöntää nuorten 
toimintaryhmille joko toimintaan tai yksittäiseen tapahtumaan.  

 muiden yhdistysten järjestämään nuorisotoimintaan, nuorisotoiminnasta ai heutuneisiin 
kustannuksiin tai nuorisotapahtumiin. Avustusta myönnetään yhdistyksille, jotka eivät 
vakituisesti toimi nuorisotyön toimialueella, mutta jotka järjestävät myös nuorille toimintaa.  

 yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksille, jotka ovat 
aloittelemassa toimintaansa mutta joiden ei vielä ole mahdollista saada toiminta-avustusta.  
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Stipendit ja palkinnot  

 

Stipendit  

Vuosittain palkitaan stipendeillä paras seuraavista ryhmistä:  

 naisurheilija  

 miesurheilija  

 alle 18-vuotias tyttöurheilija  

 alle 18-vuotias poikaurheilija  

 joukkue  

 

Stipendit jaetaan sivistysvaliokunnan päätöksellä urheiluseurojen ja seuraparlamentin esitysten 
pohjalta.  

 

Palkinnot  

 

Palkinnot myöntää sivistysvaliokunta vuosittain ilman hakemusta. Palkinnot ja edellä mainitut 
stipendit jaetaan Rauman kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.

Liikunnan edistämis- ja kehittämispalkinto voidaan jakaa henkilölle tai yhteisölle liikunnan 
edistämiseksi tai kehittämiseksi tehdystä merkittävästä työstä.

Kulttuuripalkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle merkittävästä kulttuuriteosta. Palkinto voidaan 
myöntää myös kannustukseksi nuorelle taiteenharjoittajalle. Palkinnon voi saada myös henkilö tai 
yhteisö nykyisestä asuinpaikasta huolimatta, mikäli teko liittyy merkittävällä tavalla Raumaan. 
Kulttuuripalkinnon voi saada vain yhden kerran.

Nuorisotekopalkinto myönnetään henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai vapaalle toimintaryhmälle 
toiminnasta nuorten kasvun ja kehityksen edistämiseksi, elinolojen ja elämänhallinnan 
parantamiseksi tai nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Palkinto voidaan myöntää myös nuoren tai 
nuorisoryhmän menestymisestä opiskelussa, tieteenalalla tai yhteiskunnallisessa toiminnassa.
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Hakuajat ja -lomakkeet  

Rauman kaupunki julistaa avustukset haettaviksi yhteiskuulutuksella helmikuussa. Liikunnan, 
kulttuurin ja nuorison toiminta- ja kohdeavustukset ovat haettavissa keväällä. Lisäksi syksyllä on 
mahdollisuus hakea liikunnan tai nuorison kohdeavustusta loppuvuoden toimintaan.  

Hakuajat, -lomakkeet ja lisätiedot avustuksista löytyvät kaupungin kotisivulta rauma.fi/avustukset.  

Sivistysvaliokunnalle osoitetut hakemukset toimitetaan Rauman kaupungin palvelupiste 
Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100 Rauma, p. 834 5000. Hakulomakkeita saa palvelupiste 
Pyyrmanista ja kaupungin kotisivuilta rauma.fi./avustukset.  

Avustuksen saaminen edellyttää, että hakemus siinä yksilöityine liitteineen on saapunut 
määräaikaan mennessä palvelupiste Pyyrmaniin ja että hakemus on asianmukaisesti täytetty 
sekä virallisesti allekirjoitettu. Viralliset nimenkirjoittajat on pyydettäessä todistettava ajan tasalla 
olevalla yhdistysrekisteriotteella. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Kuoreen tulee 
laittaa merkintä ”avustushakemus”. Hakija voi halutessaan tarkistaa sivistystoimialan kirjaamosta 
(kirjaamo.sivistys@rauma.fi), että hakemus on saapunut perille.  

Mikäli vaadittuja liitteitä ei pysty toimittamaan määräaikaan mennessä, siitä on neuvoteltava 
erikseen.  

 

Avustuksen maksaminen ja käytön seuranta  

 

Toiminta-avustukset sekä kulttuurin kohdeavustukset maksetaan hakijan tilille oikaisuvaatimus-
ajan jälkeen, viimeistään 31.8.

Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu suorittamaan kaupungille takaisin maksetun 
avustuksen, mikäli avustuksen myöntämispäätös kumotaan.

Jos yhdistys ei jätä toiminta-avustushakemusta, yhdistyksen tulee tehdä selvitys edellisen vuoden 
toiminta-avustuksen käytöstä 31.3. mennessä. Selvitykseksi katsotaan yhdistyksen 
toimintakertomus ja tilinpäätös, jotka on toimitettu määräaikaan mennessä.

Edellisen vuoden kulttuurin kohdeavustuksen osalta tulee aina tehdä selvitys erillisel- lä 
lomakkeella. Uuden avustuksen käsittelyn ehtona on, että selvitys edellisestä avustuksesta on 
toimitettu. Liikunnan ja nuorison kohdeavustusten selvitys perustuu hyväksyttäviin 
tositejäljennöksiin, jotka on toimitettava ennen avustuksen maksatusta. Yhdistyksen toiminnan 
käynnistämiseen saadusta avustuksesta annetaan selvitys seuraavana toimintavuonna.

Jos vaadittavia selvityksiä ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään avustus takaisin kaupungille 
ja hakijalle ei myönnetä uutta avustusta. Mikäli tapahtuma tai toiminta, johon avustus on 
myönnetty, ei toteudu tai se on toteutunut esitettyä huomattavasti suppeampana, kaupunki voi 
periä avustuksen osittain tai kokonaan takaisin.

Avustusta saava yhteisö sitoutuu siihen, että kaupungin viranomainen voi tarvittaessa tarkastaa 
avustuksen saajan tilit ja hallinnon.
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Avustuksia koskevat tiedustelut ja neuvonta  

 

Liikuntasihteeri  puh. 044 793 3265  

Museo- ja kulttuurijohtaja  puh. 044 793 3520  

Nuorisopäällikkö  puh. 044 430 9251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 23.11.2022 




