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Yhdistysyhteistyön uusi tukimuoto: 
Vammaisavustaja-avustus



Esityksen runko

1. Yleisesti avustuksesta

2. Mikä vammaisavustaja-avustus on?

3. Turun kaupungin liikunta-avustukset



On kohdennettu seuroille ja yhdistyksille, jotta henkilöt, jotka eivät voi vamman, 

sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen vuoksi osallistua liikuntatoimintaan 

ilman vammaisavustajaa. 

Vammaisavustaja-avustus



- Avustus otettiin käyttöön vuonna 2009

- Tällöin 12 ryhmälle jaettiin avustusta yhteensä 2 400 euroa

- Vuonna 2017 avustusta jaettiin 58 ryhmälle yhteensä 11 000 euroa

- Hakijamäärien kasvaessa avustusluokkien korvausmääriä ja 

määrärahoja korotettu

- Aluksi avustus kohdennettiin lasten ja nuorten ryhmiin, mutta 

vuodesta 2013 mukaan otettiin myös aikuiset

Avustuksen kehitys



Kunnan tavoite

- Tuetaan erityisryhmille järjestettävää liikuntatoimintaa 

liikunta- ja urheiluseuroissa sekä liikuntaa järjestävissä 

yhdistyksissä

- Korostetaan yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa

- Tavoitellaan tasavertaisia ja monipuolisia 

liikuntamahdollisuuksia liikuntakyvystä riippumatta



- Avustus on lisännyt osallistumista

- Ryhmissä on avustaja, mikä mahdollistaa turvallisen osallistumisen 

liikuntaryhmiin

- Liikkujalla on enemmän vaihtoehtoja

- Yksilötasolla laaja-alaiset vaikutukset yhdenvertaisuuden ja 

tasa-arvon toteutumiseen

Liikkujan näkökulmasta



- Rahallinen tuki, mikä mahdollistaa avustajien mukaan 

ottamisen liikuntaryhmiin

- Tuonut seuroihin lisää osallistujia sekä perustettu uusia 

ryhmiä

- Avustus on tuonut seuroille arvostamista tärkeäksi koetun 

toiminnan tuottamiseksi

Seuroille ja yhdistyksille



Mikä vammaisavustaja-
avustus on?1.



Vammaisavustaja-avustus

- Avustuksella tuetaan tarvittavan vammaisavustajan kustannuksia

- Seura tai liikkuja itse hankkii vammaisavustajan

- Vammaisavustaja voi olla käytännössä kuka tahansa

- Esimerkiksi seuran oma apuohjaaja tai liikkujan oma avustaja

- Hakuehdoissa ei oteta tähän kantaa

- Avustussumma määräytyy avustusluokan mukaan

Avustusluokka 1: 100€/kausi (1 vammaisavustaja)

Avustusluokka 2: 200€/kausi (2 vammaisavustajaa)

Avustusluokka 3: 300€/kausi (3 tai enemmän)

- Tuen suuruus riippuu siis vammaisavustajien määrästä

- Ryhmä itse määrittää tarpeen



- Avustusta voi hakea urheilu- ja 

liikuntaseurat sekä liikuntaa 

järjestävät yhdistykset

- Seuran tai yhdistyksen kotipaikan 

on oltava Turku

Ketkä voi hakea?



- Avustusta jaetaan toteutuneen toiminnan perusteella koko vuoden 

toimintoihin loppuvuodesta

- Vuoteen sisältyy kaksi kautta: kevät- ja syyskausi

- Seuraava hakuaika päättyy 15.11.2018

- Avustusta jaetaan ryhmäkohtaisesti

- Yksi ryhmä voi saada avustusta maksimissaan 300€/kausi

- Ryhmän vähimmäisvaatimukset

1. Avustettavan toiminnan tulee kestää vähintään kolme kuukautta ja sen tulee olla säännöllistä 

(vähintään 1 harjoituskerta/ viikko).

2. Ryhmässä tulee olla vähintään viisi osallistujaa

3. Ryhmän toiminnoissa tarvitaan ohjaajan lisäksi vammaisavustajaa.

Avustuksen jakoperusteet



- Vuonna 2017 avustusta myönnettiin 58 ryhmälle (10 seuraa) 

yhteensä 11 000€

- Aikuiset 19 ryhmää - Liikunta- ja urheiluseurat 31 ryhmää

- Lapset ja nuoret 39 ryhmää - Muut yhdistykset 27 ryhmää

- Esimerkkiseura ja -yhdistys

- Turun Urheiluliitto ry, YHT. 2 000€

- Yht. 10 ryhmää kevään ja syksyn aikana

- Lajeina mm. zumba, rytminen voimistelu, telinevoimistelu sekä erilaisia sporttitunteja

- Lounais-Suomen neuroyhdistys ry, YHT. 1 100€

- Yht. 7 ryhmää kevään ja syksyn aikana

- Lajeina melonta, uinti, keilailu ja boccia

Myönnetyt avustukset



Turun kaupungin 
liikunta-avustukset2.



Yleisesti kaupungin liikunta-
avustuksista

- Yhteensä 206 toimijaa sai kaupungin liikunta-avustuksia 

vuonna 2017

- Toiminta-avustuksia

- 159 liikunta- ja urheiluseuraa

- 36 muuta liikuntaa järjestävää yhdistystä

- Samalle ryhmälle tai toiminnalle voi hakea ainoastaan yhtä 

kaupungin avustusta



Liikunta-avustukset 2017
2017 toteutuma

TOIMINTA 602 150,00 € 

Urheilu- ja liikuntaseurojen toiminta-avustus 534 000,00 € 

Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 40 000,00 € 

Vammaisavustaja-avustus 11 000,00 € 

Kansainväliset tapahtumat 17 150,00 € 

OLOSUHTEET 658 100,00 € 

Harjoitustila-avustus 573 100,00 € 

Liikuntapaikan rakentaminen 50 000,00 € 

Alueuimahallit 20 000,00 € 

Suunnistuskartat 15 000,00 € 

OSAAMINEN 99 750,00 €

Koulutus 68 000,00 €

Stipendit ja sinettiseurat 11 750 €

Proper-hanke 20 000 €

ERITYISAVUSTUKSET 30 000,00 € 

Paavo Nurmi -keskus 30 000,00 € 

YHTEENSÄ 1 390 000,00 € 



http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikuntalautakunnan-myontamat-tuet-ja-

avustukset/vammaisavustaja-avustus

Lisätietoja

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikuntalautakunnan-myontamat-tuet-ja-avustukset/vammaisavustaja-avustus


Kiitos!


