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1  

Tästä ohjeistuksesta löydät tietoa Maskun kunnan hyvinvointipalveluiden avustusten, 

tunnustuspalkintojen, tilavuorojen ja ohjaajapalkkioiden haku ohjeet. 

 

Lomakkeet 

Kaikki Maskun kunnan hyvinvointipalveluiden hakemukset ovat siirtyneet sähköiseen 

muotoon. Lomakkeet löydät Maskun kunnan kotisivuilta (vapaa-aika ja hyvinvointi     

avustukset      haettavat avustukset). Lomakkeet aukeavat aina haku ajankohtana. 

 

Tiedottaminen 

Tarkemmat haku ajankohdat ja tiedot löydät Maskun kunnan kotisivuilta ja Maskussa 

joka kotiin jaettavasta maskulaisesta. Maskulainen on myös luettavissa kunnan kotisi-

vuilla.  

 

Tietojen päivitys 

Urheiluseuroja, yhdistyksiä ja järjestöjä pyydetään päivittämään alku vuodesta toimi-

henkilöiden ja muut muuttuneet tiedot kirsi.kylanpaa@masku.fi. Tämä mahdollistaa 

harrastetoiminnan oppaan tietojen paikkaansa pitävyyden.  

Vapaa-aika ja hyvinvointi      järjestöt ja yhdistykset         järjestötoiminta       harras-

tetoiminnanopas 

 

Ongelmatapauksissa yhteys hyvinvointi.info@masku.fi 

 

 

 

mailto:kirsi.kylanpaa@masku.fi
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2 KULTTUURI 

2.1 Lasten ja nuorten taideopiskelun tukeminen 

Hyvinvointilautakunta myöntää hakemuksesta harkinnanvaraista tukea maskulaisten 

alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten tavoitteellisesti opetussuunnitelman mukaisesti 

eteneviin eri taiteenalojen opintoihin määrärahojen puitteissa vain yhden taideaineen 

opiskeluun kerrallaan. 

 

- Hakemuksessa tulee aina olla mukana opettajan antama selvitys opintojen etenemi-

sestä tavoitteiden mukaisesti. 

- Opiskelunsa aloittavien ensimmäisen lukukauden opiskeluun ei tukea myönnetä. 

- Tukea myönnetään korkeintaan 80 % opintojen kustannuksista. 

 

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä, eikä tukea myönnetä takautuvasti. 

 

Mikäli opiskelet kunnan oppilaskiintiö paikalla Turun konservatorio ja musiikkiopis-

tossa tai Naantalin musiikkiopistossa, et ole oikeutettu lasten ja nuorten taideavustuk-

seen. Sama koskee Raisio-opistossa opiskelevia. 

 

Avustukset haetaan maalis- ja syyskuussa. Hakemusten tarkempi ajankohta ilmoite-

taan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. 

 

2.2 Kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustus 

Kulttuurityötä tekevien järjestöjen avustamiseen hyvinvointilautakunta varaa joka 

vuosi määrärahan. Avustuksella tuetaan järjestöjen omaehtoista kulttuurityötä ja saa-

daan lisää monipuolisia kulttuuripalveluja kaikille kuntalaisille. Tavoitteena on saada 

ympärivuotista tarjontaa, mm. erilaisia kerhoja, kursseja, retkiä, konsertteja ja teatte-

riesityksiä. 

 

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon: 



- toiminnan tarkoitus, laatu ja laajuus. 

- toiminnan ajankohtaisuus ja kunnan kulttuurielämää uudistava/täydentävä vai-

kutus. 

- kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin. 

- yhteistoiminta eri tahojen kanssa. 

- järjestön omaehtoisen toiminnan aktivoiminen sekä omatoiminen varainhan-

kinta ja rahoituksen tarve. 

 

Avustukset haetaan maaliskuussa. Hakemusten tarkempi ajankohta ilmoitetaan mas-

kulaisessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. 

 

2.3 Harrastetoiminta avustukset 

Harrastetoimintaa järjestävien yhdistysten avustamiseen hyvinvointilautakunta varaa 

joka vuosi määrärahan. 

 

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon: 

- kuntalaisten mahdollisuus osallistua harrastejärjestöjen järjestämiin tapahtu-

miin. 

- toiminnan uudistava/täydentävä vaikutus kunnan harrastetoimintaan.   

- yhteistoiminta kunnan ja kunnassa toimivien eri yhteisöjen kanssa. 

- harrastejärjestöjen omaehtoisen toiminnan aktivoiminen sekä omatoiminen va-

rainhankinta ja rahoituksen tarve. 

 

Avustukset haetaan yleensä maaliskuussa. Hakemusten tarkempi ajankohta ilmoite-

taan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. 

 

 

 



2.4 Kyläraha 

Hyvinvointilautakunta varaa vuosittain talousarvioon kylärahaa kyläyhdistysten käyt-

töön. Kyläraha on haettavissa toukokuussa. Tavoitteena on, että kylärahalla tuetaan 

kylän kannalta merkittävän yhteisen hankkeen toteuttamista tai toimintojen käynnistä-

mistä. Kylärahan painopiste on hankkeissa, joita kunta joutuisi itse tekemään, ylläpi-

tämään tai hankkimaan. 

 

2.5 Vuoden kulttuuriteko 

Kulttuurin saralla menestynyt tai kulttuuria tuottanut maskulainen henkilö tai ryhmä 

palkitaan vuosittain erillisellä Vuoden kulttuuriteko- palkinnolla. Kulttuuriteosta pyy-

detään esityksiä kuntalaisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä  

 

Palkinnon haku ajankohta on loka-marraskuu. Ehdotukset tehdään sähköisellä lomak-

keella.  Tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. 

 

2.6 Paremman Maskun tekijä  

Paremman Maskun tekijä -palkinto myönnetään aloitteiden perusteella vapaaehtoisesti 

maskulaisten hyväksi toimivalle henkilölle (henkilöille) tunnustuksena pitkäjäntei-

sestä ja arvokkaasta työstä. Paremman Maskun tekijä palkitaan kunnan itsenäisyysjuh-

lassa. 

 

Haku tehdään sähköisellä lomakkeella syyskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 

maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. 



3 LIIKUNTA 

3.1 Liikuntatoimen toiminta-avustus 

Maskun kunnan toiminta-avustusta voivat hakea maskulaiset liikunta- ja urheiluseurat, 

sekä liikuntaa järjestävät yhdistykset. Kaikkien hakijoiden tulee olla rekisteröityneitä 

yhdistyksiä. 

 

Avustuksen tarkoituksena on tukea seurojen harrastustoimintaa. Avustuksen saaminen 

edellyttää, että säännöllistä liikuntatoimintaa edellisen toimintakauden aikana. Sään-

nölliseen liikuntaan kuuluu harraste- ja kuntoliikunta, sekä kilpailuun tähtäävä urheilu. 

 

Avustukset tulevat hakuun aina maaliskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan mas-

kulaisessa ja kunnan kotisivuilla. Hakemus tehdään aina edellisestä kalenterivuodesta. 

Saatavan avustuksen määrä määräytyy täytettävien kohtien pisteytyksen summasta, 

sekä hyvinvointilautakunnan myöntämän vuosittaisen määrärahan mukaan. Hakemus 

täytetään sähköisellä lomakkeella. 

 

3.2 Ohjaajapalkkiot ja koulutusavustukset 

Hyvinvointilautakunta varaa vuosittain talousarvioon ohjaajapalkkioiden maksami-

seen erillisen määrärahan. Ohjaajapalkkioiden suuruuden määrää hyvinvointilauta-

kunta ohjaajan pätevyyden mukaan. Valmentaja / ohjaaja on velvollinen pitämään hy-

vinvointilautakunnan hyväksymää harjoituskirjanpitoa. 

 

- ohjaajapalkkioita maksetaan ohjaustapahtumista siten, että joukkuelajeissa on osal-

listujia oltava vähintään viisi (5) ja yksilölajeissa vähintään kolme (3).  

- ohjauspalkkioita maksetaan enintään kolmesta ohjausillasta viikossa samaa ryhmää 

kohden. 

- Sovellettu liikunta- päätös vielä kesken X 

 

 



Ohjaajille maksetaan: 

- 1,50 euroa kerralta: C-valmentaja, VOK 1 tai muut alemman tason ohjaaja / valmen-

taja 

- 1,85 euroa kerralta: liikunta neuvoja kurssin suorittanut, VOK 2-3 tai B-valmentaja 

- 2,20 euroa kerralta: A-valmentajakurssi tai hänellä on liikunnallinen ammattikoulu-

tus kuten; liikunnanopettajan tai liikunnanohjaajan koulutus 

 

Ohjauskertoina on mahdollisuus anoa enintään kolmelle ohjaajalle/apuohjaajalle oh-

jauspalkkioita siten: 

- 5–13 ohjattavaa ohjauspalkkio maksetaan yhdelle ohjaajalle 

- 14–20 ohjattavaa ohjauspalkkio maksetaan kahdelle ohjaajalle 

- yli 20 ohjattavaa ohjauspalkkio maksetaan maksaa kolmelle ohjaajalle 

 

Ohjaajapalkkioita ei myönnetä niille valmentajille, joille seura maksaa valmentajakor-

vauksia. 

 

Avustukset haetaan marraskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja 

kunnan kotisivuilla. Hakemukset tehdään paperisella kaavakkeella.  X 

 

3.3 Liikuntatilavuorojen hakeminen 

Maskun kunnan omien liikuntatilojen tilavuorojen hakeminen tapahtuu huhti-touko-

kuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. 

 

3.4 Ulkopuolisten liikuntatilavuorojen ostaminen 

Hyvinvointilautakunta tukee tarvittaessa liikuntatilavuoroja ympäristökunnista ja ja-

kaa niitä paikallisille urheiluseuroille.  

 

- Liikuntatilavuoroja voidaan hakea tarvittaessa hyvinvointilautakunnan erik-

seen määrittelemistä, kullekin lajille soveliaista tiloista. Hyvinvointilautakunta 



on hyväksynyt ulkopuolisiksi liikuntatiloiksi seuraavat tilat, joista vuoroja voi-

daan ostaa: Taponkedon liikuntahalli, Kupittaan urheiluhalli, Sportareena, My-

nämäen palloiluhalli, Turun Leaf Areena, Salibandycenter, Manhattan Sport 

Center, Nouste areena ja Neurologinen kuntoutuskeskus.  

- Hyvinvointilautakunta myöntää liikuntatilavuorot ja luovuttaa ne paikallisille 

urheiluseuroille seuraavin ehdoin: 

• hyvinvointilautakunta hyvittää vuoroista korkeintaan 63e + alv/vuoro 

• vuorojen hinnat eivät saa ylittää 3 532e + alv/kuukausi 

• vuoroja myönnetään sellaiseen toimintaan, jossa on vähintään 10 osallistu-

jaa. Poissulkien yksilölajit, joissa vähintään kolme osallistujaa 

• sellaisiin tapahtumiin, joista peritään jotain osallistumismaksua (esim. tur-

nausmaksu) ei kunnan puolelta liikuntatilavuoroja hankita 

 

Seurojen tulee toimittaa hyvinvointilautakunnalle tiedot käyttäjämääristä ja käyttöker-

roista. Seurojen tulee myös nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa käyttövuoroista. Mikäli 

vuoroja käytetään sääntöjen vastaisesti, voi lautakunta periä seuralta ostetun vuoron 

hinnan takaisin. 

 

Ostettaviin vuoroihin vaikuttaa vuosittainen talousarvion budjetin määrä. Avustukset 

jaetaan aina kuitteja ja kirjallisia perusteluja vastaan. Avustukset tulevat hakuun maa-

lis- ja marraskuussa. 

 

3.5 Vuoden urheilijat 

Maskun kunta on vuosittain valinnut kullekin vuodelle saavutuksien perusteella vuo-

den:  

- kansainvälisen urheilijan  

- urheilijan  

- tyttöurheilijan (12-16-vuotias)  

- poikaurheilijan (12-16-vuotias) 

- vammaisurheilijan  

- valmentajan/ohjaajan  



- joukkueen (yli 12-vuotiaat) 

 

Ehdotukset voi esittää lokakuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja 

kunnan kotisivuilla. X 

 

3.6 Vuoden seuratyöntekijä 

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu palkitsee vuosittain Vuoden Seuratyöntekijät. 

Henkilö, joka palkitaan, on tehnyt tai tekee edelleen merkittävää liikunnan taustatyötä 

seurassa. Seuratyöntekijä voi olla seuran puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, nuo-

risovetäjä tai - ohjaaja, talkooaktiivi, lipunmyyjä, järjestysmies, huoltaja jne. Aktii-

viurheilijat eli kilpa- tai huippu-urheilijat eivät tule kysymykseen. Vuoden Seuratyön-

tekijät palkitaan Varsinais-Suomen Urheilugaalassa. 

 

Vuodesta 2009 alkaen LiikU ry:n jäsenseurat/yhdistykset ovat voineet suoraan ehdot-

taa seurastaan ansioitunutta toimijaa palkittavaksi. Maskun vuoden seuratyöntekijä eh-

dotukset lokakuun aikana. Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella. Tarkempi ajan-

kohta ilmoitetaan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla. 

4 NUORISO 

4.1 Nuorisotyötä tekevien yhdistysten toiminta-avustus 

Nuorisotyötä tekevät järjestöt voivat hakea avustusta yleis-, leiri-, koulutus-, palkkaus-

, toimitila- sekä muuhun toimintaan. Avustukset tulevat haettavaksi sähköisellä lomak-

keella maaliskuussa. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja kunnan kotisi-

vuilla. 



4.2 Nuori toimija/ohjaaja 

Kunnan nuorisotyö palkitsee vuoden nuoren toimijan/nuorten ohjaajan. Vuoden nuo-

rena toimijana voidaan palkita maskulainen aktiivinen toimija, joka edistää nuorten 

asioita kunnassa tai ohjaaja, joka aktiivisesti ohjaa nuoria harrastustoiminnassa. Ehdo-

tukset pyydetään kuntalaisilta ja maskulaisilta yhdistyksiltä lokakuun aikana. Hake-

mus tehdään sähköisellä lomakkeella. 

 

Ehdotuksessa tulee näkyä ehdotetun nimi, ikä, sekä mahdollisimman seikkaperäinen 

esitys hänen toiminnoistaan. Nuorten ohjaajan osalta tulee mukana olla selvitys siitä, 

millaisten ryhmien kanssa ja millaisissa tehtävissä on toiminut ohjaajana.  Nuori toi-

mija/ohjaaja palkitaan alkuvuodesta järjestettävässä palkitsemistilaisuudessa. Ha-

kuohjeet ja tarkempi ajankohta ilmoitetaan maskulaisessa ja kunnan kotisivuilla.   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 VUOSIKELLO 

  



 

 
 

6 SÄHKÖISET LOMAKKET 

Rastilla merkityt haetaan 10.3.2021 alkaen sähköisellä lomakkeella 
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