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Kulttuurilautakunnan talousarvioon on varattu yhteensä 127 300 euroa
kulttuuritoiminnan ja lapsi- ja nuorisotoiminnan avustuksiin, eli 8 700 euroa
vähemmän kuin vuonna 2020.
Kulttuurilautakunta on 22.4.2020 §:ssä 26 päättänyt myöntää taiteen
perusopetuksen toiminta-avustusta yhteensä 24 000 euroa/vuosi vuosina
2020–2021. Kulttuurilautakunta myönsi kokouksessaan 23.2.2021 §:ssä 4–5
projekti- ja tapahtuma-avustusta yhteensä 44 800 euroa ja varasi 7 500 euroa
Kulttuuriparlamentille kohdennettuun projektiavustukseen.
Tämä tarkoittaa sitä, että määrärahasta on jäljellä 51 000 euroa
kulttuuritoiminnan ja lapsi- ja nuorisotoiminnan avustuksiin.
Kulttuurilautakunta päätti kulttuuritoiminnan avustusten uusista ohjeista
29.1.2020 §:ssä 5. Tarkoituksena oli avustusten käsittelyn yksinkertaistaminen ja
selkeyttäminen. Tarkoituksena oli myös kannustaa hakijaa joko kehittämään
jatkuvaa, toistuvaa toimintaa tai työskentelemään projektipainotteisemmin ja/tai
luomaan isoja tapahtumia, jotka saavuttavat laajan kohderyhmän tai ison yleisön.

Ohjeissa todetaan seuraavasti: "Kulttuurilautakunta myöntää tukia paikkakunnan
kulttuuripalvelujen ja -elämysten tarjonnan kehittämiseen ja laajentamiseen.
Toiminnan on tapahduttava pääosin Paraisilla. Toiminnan on oltava luovaa ja
kestävää, laajennettava tarjontaa ja edistettävä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä."
"Toiminta-avustusta
- myönnetään jatkuvaan ja toistuvaan taide- ja kulttuuritoimintaan, ei yksittäisiin
tapahtumiin
- voidaan myöntää toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin."
Vuosi 2020 on monin tavoin ollut poikkeuksellinen edelleen käynnissä olevan
pandemian takia ja hakijoiden keskuudessa on epävarmuutta siitä, onko
toiminnan harjoittaminen ylipäätään mahdollista. Samalla vuoden aikana on
löydetty monia luovia ratkaisuja toiminnan ylläpitämiseksi, mutta on selvää, että
useimpien yhdistysten toiminta on ollut normaalia vähäisempää vuonna 2020.
Kaikille aikaisempina vuosina toiminta-avustusta hakeneille yhdistyksille on
tiedotettu hakuajasta sähköpostitse tai kirjeitse. Lisäksi asiasta on tiedotettu

kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.
Koska avustuksen määräraha on paljon pienempi kuin haettu summa yhteensä,
kulttuurilautakunnan on priorisoitava tiettyjä hakijoita.
Myönnetyt avustukset maksetaan vasta, kun hakemus pyydettyine liitteineen on
kokonaisuudessaan toimitettu.
Liite

3 Yhteenveto hakemuksista

Ehdotus

Kulttuurilautakunta päättää myöntää kotiseututyön ja historian
toiminta-avustusta seuraavasti:
Korpo Hembygdsförening rf
400 €
Nagu Hembygdsförening rf
500 €
Pargas hembygdsförening rf
15 000 €
Curatio Byggnadsvårdsförening i Åboland rf 1 200 €
Pargas Retro Cars rf
-

Päätös

Sauli Luttinen ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi), koska hänen avopuolisonsa
on Pargas Hembygdsförening rf:n hallituksen jäsen, ja poistui kokouksesta §:n 14
käsittelyn ajaksi.
Heidi Salviander-Wahe ilmoitti esteellisyydestä (palvelussuhde- tai
toimeksiantosuhdejäävi) koskien Curatio Turunmaan korjausrakentamisyhdistys
ry:tä ja poistui kokouksesta §:n 14 käsittelyn ajaksi.
Ehdotus hyväksyttiin.
Kulttuurilautakunta kehottaa kaikkia avustuksen saajia mainitsemaan esimerkiksi
tapahtumien yhteydessä, verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa Paraisten
kaupungin kulttuurilautakunnan tukevan toimintaa.
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