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2. PROJEKTITUKI 
 
Hakuaika 
Projektitukea voi hakea ympäri vuoden. Hakemuksen tulee olla vapaa-aikapalveluissa ennen 
hankkeen toteutumista. Voitollisia hankkeita ei tueta. Nokian kaupunki ei tee avustusten 
kautta hyväntekeväisyyttä eikä sponsorointiyhteistyötä. 
 
Käyttötarkoituksen muuttaminen 
Avustuksen voi käyttää ainoastaan avustuspäätökseen kirjattuun kohteeseen. Jos hankeen 
edetessä tulee tarve käyttää raha toiseen tarkoitukseen, on avustuspäätöksen tekijältä 
kirjallisesti haettava muutosta ennen kuin rahan saa käyttää. 
 
Maksatus ja tiliselvitys 
Avustus maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille päätöksen tultua lainvoimaiseksi tai 
takaisinmaksusitoumusta vastaan. Myönnetyn avustuksen käytöstä tehdään tiliselvitys 
hankkeen toteutumisen jälkeen erilliselle lomakkeelle. 
 
Selvitys annetaan viimeistään 2 kk hankkeen toteutumisesta. Mikäli yhteisö tai seura ei kykene 
tekemään tuen käytöstä selvitystä tai käy ilmi, ettei tukea ole käytetty myönnettyyn 
tarkoitukseen, voidaan tuki peruuttaa ja periä takaisin. 
 
Avustussopimus 
Vuosittaisen avustuksen myöntämisestä voidaan laatia sopimus vapaa-aikajaoston sekä 
Nokialla toimintaa harjoittavan rekisteröidyn yhteisön kesken enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Tällöin voidaan katsoa kyseessä olevan Nokian vapaa-aikapalveluiden kannalta 
yleishyödyllinen palvelu. Sopimusjärjestelyn tavoitteena on turvata esimerkiksi toistuvien, 
merkittävien yleisötapahtumien tai muun tapahtumatoiminnan jatkuvuus Nokialla. Ehtona on, 
että kaupunginvaltuusto sisällyttää talousarvioon vuosittain määrärahan avusta varten. 
Vuotuisen avustuksen suuruus on vähintään 1000 euroa ja se edellyttää saajalta vähintään 
saman suuruista omaa panostusta. 
 
Mikäli tapahtuman tai toiminnan laajuus ja/tai sisältö oleellisesti muuttuvat, kaupunki voi 
irtisanoa avustussopimuksen kesken sopimuskauden ja kutsua toisen sopijapuolen uusiin 
neuvotteluihin. 
 
Kulttuurihankkeiden projektituki 
 
Projektituki on tarkoitettu yksityisille ja yhteisöille Nokialla järjestettävien 
kulttuuritapahtumien tai Nokiaan paikkakuntana kohdistuvien kulttuurihankkeiden kuluihin 
sekä Nokiaan liittyvien kotiseutujulkaisujen tuottamiskuluihin. Tuki kohdistetaan ensisijaisesti 
kulttuurisisältöihin. Kulttuuri-sanan määrittelyssä käytetään kulttuuritoimintalain (728/1992) 
määrittelyä: hanke voi saada kulttuurihankkeen projektitukea, kun se on taiteen harjoittamista 
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ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä taikka paikallisen 
kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. 
 
Avustus voi olla korkeintaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaismenoista. Menoiksi ei 
hyväksytä ruokatarvikkeita, tarjoilua tai muuta kestitsemistä, yhdistysten palkitsemisia eikä 
laitehankintoja. Palkkauskuluina hyväksytään ainoastaan taide- ja kulttuurialan ammattilaisten 
palkkauskulut ja palkkiot. 
 
Kulttuurihankkeiden projektituki perustuu raha-avun osoitettuun tarpeeseen. Hakija osoittaa 
laskelmalla, että tarve on todellinen, jotta hanke ylipäätään voisi onnistua. Projektituella ei 
tehdä sponsorointiyhteistyötä eikä tueta hyväntekeväisyyttä. 
 
Projektituki on joko rahallista tukea tai tappiontakausta kulttuurihankkeisiin tai -tapahtumiin, 
jotka 

• tapahtuvat Nokialla ja ovat kaikille avoimia 
• lisäävät ja monipuolistavat kulttuuritarjontaa Nokialla 
• elävöittävät kotiseudun perinteitä ja historiaa tai tallentavat niitä. 

Vapaa-aikajaosto suosii lasten ja nuorten taidekasvatusta ja hyvinvointia edistäviä hankkeita. 
Toimintaansa aloittelevalle kulttuurijärjestölle voidaan harkinnan mukaan myöntää 
projektitukea toimintakuluihin sen ensimmäisenä toimintavuotena, jolloin se ei voi saada 
toiminta-avustusta. 
 
Projektitukea ei myönnetä 

• työskentelyapurahoina 
• laitekustannuksiin 
• peruskoulutukseen tai ammatillisiin opintoihin 
• esiintymis-, opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin 
• yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- tai kilpailutoimintaan 
• tilaisuuden tarjoiluihin (vieraanvaraisuus) 
• palkitsemisiin 

Hankeyhteistyö kulttuuripalvelujen kanssa: tukea ei myönnetä hankkeille, joita jo rahoitetaan 
kulttuuripalvelujen talousarvioista. 
Alle 1000 euron avustuksista päättää tulosalueen johtaja. 
 
Tiedustelut:  Vapaa-aikajohtaja Asta Engström 
   etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi, p. 040 779 9068 
 
Nuorten omaehtoisen toiminnan projektituki 
 
Avustuksen tarkoituksena on tukea nuorten omaehtoista harrastustoimintaa ja 
nuorisotoiminnan järjestämistä nokialaisille nuorille. Sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä 
ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. Tukea voi 
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hakea etukäteen. Myönnetystä avustuksesta on toimitettava selonteko kulukuitteineen ja 
raportteineen kahden(2) kuukauden sisällä tapahtuman / toiminnon päättymisestä. Tukea 
voidaan myöntää korkeintaan 500 euroa. Tukea ei myönnetä sellaisille vapaille ryhmille, jotka 
saavat muuta tukea toiminnalleen kaupungilta tai toimintaan, jota toteutetaan osana 
kaupungin omaa toimintaa. 
 
Hakemukseen tulee liittää seuraavat: 

• hankesuunnitelma, josta ilmenee tapahtuman luonne, kohderyhmä ja 
tavoiteltu osallistujamäärä 

• arvio kuluista 
• tieto hankkeen vastuuhenkilöistä 

 
Tiedustelut:  Nuorisopalvelupäällikkö Hanna Savikko-Koskela 
   etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi, p. 040 844 3902 
 
 
 
Liikunnan projektituki 
 
Vapaa-aikajaosto myöntää projektiavustusta Nokian kaupungin alueella järjestettäviin 
liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat nokialaisia ja/tai elävöittävät kaupunkikuvaa. 
Projektitukea voidaan vapaa-aikajaoston päätöksellä myöntää lisäksi urheiluseuroille alle 20-
vuotiaiden ja vähintään 15 vuotta täyttäneiden nuorten kansainvälisen kilpailutoiminnan 
osallistumiskustannuksiin, sekä liikunta- ja urheiluseuralle, jolla ei ole kunnallista 
harjoittelupaikkaa tai joka ylläpitää harjoitustilaa omalla kustannuksellaan Nokialla. 
 
Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä painotetaan 
- tapahtuman laajuutta, monipuolisuutta ja kansainvälisyyttä 
- näkyvyyttä Nokian kaupunkikuvassa 
- uusien ryhmien saamista liikunnan pariin 
- lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja liikkumisen edistämistä 
 
Tapahtumat, joita ei avusteta 
- liikunta- tai urheiluseuran normaali kilpailu- tai turnaustoiminta 
- liikunta- tai urheiluseuran sisäiset tapahtumat 
- liikunta- tai urheiluseuran järjestämä leiri- tai kurssitoiminta 
- aikuisten kansalliset arvokilpailut (SM) 
 
Liikunnan tapahtuma-avustukset jaetaan kolmeen kategoriaan 
- pienimuotoiset liikuntatapahtumat, 200 - 500 euroa 
- laajat liikuntatapahtumat, jotka elävöittävät kaupunkikuvaa, 500 - 3 000 euroa 
- merkittävät kansainväliset liikuntatapahtumat, 3 000 - 10 000 euroa 
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Liikunnan projektitukea voi hakea yhteisö tai urheiluseura, ei yksittäinen lajijaosto tai 
yksityishenkilö. Avustusta ei myönnetä seuran tavanomaiseen toimintaan tai seuran omalle 
jäsenistölleen järjestämien retkien tai tapahtumien kuluihin, toimisto- tai kokouskuluihin, eikä 
määrärahalla tueta sarjatoimintaan tähtäävää kilpaurheilu- tai valmennustoimintaa. 
Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi jäljempänä luetellut tiedot ja lisäksi voidaan harkinnan 
mukaan pyytää muita lisäselvityksiä, jotka katsotaan avustuksen myöntämisen kannalta 
oleellisiksi. Tuen käytöstä annetaan tiliselvitys. Mikäli yhteisö tai seura ei kykene tekemään 
tuen käytöstä selvitystä tai käy ilmi, ettei tukea ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen, 
voidaan tuki peruuttaa ja periä takaisin. 
 
Liikunnan projektitukeen on varattuna vuosittain määräraha, jonka suuruus ja hakemusten 
määrä ja hankkeiden koko vaikuttavat myönnettävien avustusten suuruuteen. Ennen 
projektituen hakemista suositellaan yhteydenottoa Nokian kaupungin liikuntapalveluihin. 
 
Projektihakemus tulee tehdä sähköiselle e-lomakkeelle ja siitä tulee ilmetä tai lisäksi tulee 
toimittaa seuraavat tiedot: 
 

• avustettavana toiminnan, tapahtuman tai kohteen kuvaus, tavoite ja 
organisointi ja haettu avustussumma 

• avustettavan toiminnan tai kohteen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 
 
Alle 1000 euron avustuksista päättää tulosalueen johtaja. 
 
Tiedustelut:  Liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie 
   etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi, p. 040 133 4427 
 
Vammaisten virkistystoiminnan projektituki 
 
Virkistystoiminnan projektitukea voidaan myöntää vammaisille henkilöille suunnattuun 
virkistys- ja vapaa-ajan toimintaan, jonka tavoitteena on lisäksi tarjota myös perheille 
hoitovapaata.  Tarkoitukseen kulloinkin varattujen määrärahojen puitteissa järjestettävä ja 
tuettava toiminta voi olla: 
 

• vammaisten leiritoimintaa 
• vammaisille lapsille ja nuorille suunnattua kaikille avointa (ei vain jäsenistölle) 

kulttuuri- ja viriketoimintaa 
 
Projektitukea ei myönnetä: 

• yksittäisen henkilön harrastus- tai virkistystoimintaan 
• järjestön tavanomaiseen toimintaan tai jäsenistölle järjestettävien retkien tai 

tapahtumien kuluihin 
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• juhlien tai kokousten järjestämiseen 
• henkilökunnan koulutukseen tai luentopalkkoihin 
• tarjoiluihin 
• toimistotarvikkeisiin tai kalusteisiin 
• julkaisujen tuottamiseen 
• yleisiin kiinteistökuluihin 

 
Vammaisten viriketoiminnan projektitukea voi hakea nokialainen yhteisö, ei yksittäinen jaosto 
tai yksityishenkilö. Hakemuksesta tulee käydä selvästi ilmi projektitukihakemuksessa vaaditut 
tiedot ja lisäksi voidaan harkinnan mukaan pyytää muita lisäselvityksiä, jotka katsotaan 
avustuksen myöntämisen kannalta oleellisiksi. Tuen käytöstä annetaan tiliselvitys. Mikäli 
yhteisö ei kykene tekemään tuen käytöstä selvitystä tai käy ilmi, ettei tukea ole käytetty 
myönnettyyn tarkoitukseen, voidaan tuki peruuttaa ja periä takaisin. Avustuksen myöntäjä voi 
asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista ilmoitetaan avustuksen saajalle 
myöntämisen yhteydessä. Projektituki voi olla korkeintaan 50 % hankkeen tai järjestettävän 
toiminnan kokonaiskustannuksista. Projektituella ei tueta toimintaa siltä osin, kun kaupunki 
osallistuu toiminnan tukemiseen muuten esimerkiksi kumppanuussopimuksella. 
 
Vammaisten virkistystoiminnan projektitukeen on varattuna vuosittain määräraha, jonka 
suuruus ja hakemusten määrä ja hankkeiden koko vaikuttavat myönnettävien avustusten 
suuruuteen. Ennen projektituen hakemista suositellaan yhteydenottoa Nokian kaupungin 
vapaa-aikapalveluihin. 
 
Tiedustelut:  Vapaa-aikajohtaja Asta Engström 
   etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi, p. 040 779 9068 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




