RAHOITUSKELLO YHDISTYKSILLE JA JÄRJESTÖILLE VUODELLE 2020
MIKÄ RAHOITUS

Alfred Kordelinin säätiö
https://kordelin.fi
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä,
kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.
Suuret kulttuurihankkeet
Suuret kulttuurihankkeet -apuraha myönnetään vain kaksivuotisiin
hankkeisiin. Apurahaa haetaan yhdellä hakemuksella kahdeksi
vuodeksi, mutta jälkimmäisen vuoden rahoituksen maksaminen
edellyttää hyväksyttävän väliraportin toimittamista. Apurahan
käyttöaika on vuosittain 1.4-31.3.
Kaksivuotisen suuret kulttuurihankkeet -apurahan suuruus on
vähintään 100 000 euroa ja enintään 300 000 euroa.
https://kordelin.fi/apurahat/suuret-kulttuurihankkeet-2

Karjalan Kulttuurirahasto
http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/
Säätiö avustaa apurahoin Karjalaa ja karjalaista kulttuuria koskevaa
tutkimusta ja karjalaista kulttuurityötä. Säätiö tukee väitöskirjatasolla
ja post. doc. -tasolla tapahtuvaa Karjalaan liittyvää tutkimustyötä sekä
muuta ensisijaisesti yhteisöjen piirissä suoritettavaa kulttuuri- ja
tutkimustyötä.
Vimeinen hakupäivä: 31.1.2020
http://www.karjalankulttuurirahasto.fi/apurahojen-haku/

Madetoja-Säätiö
Sävellystilaukset
- Suomalaisen musiikin esittäminen
- Suomalaisen musiikin äänitteet (rajoitetusti)

YHTEYSTIEDOT

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ

VIIMEINEN
HAKUPÄIVÄ /
HAKUAIKA
1.-31.1.2020

Mariankatu 7 A 3,
00170 HELSINKI
Toimisto avoinna arkisin klo 9–16

Puhelin 050 439 3661
Sähköposti toimisto@kordelin.fi

Asiamies
varatuomari Risto Voipio
Kauppalantie 38 B 10
00320 Helsinki
0400-602828
risto (at) voipio.eu
risto (at) karjalankulttuurirahasto.fi

Suomen Säveltäjät ry
Urho Kekkosen katu 2 C
00100 Helsinki
www.composers.fi

Viimeinen hakupäivä:
31.1.2020

Viimeinen hakupäivä:
31.1.2020

- Leevi Madetojan musiikin edistäminen
Tuki on tarkoitettu ensisijaisesti sellaisille esiintyjille ja esiintyjäyhteisöille, jotka eivät saa huomattavaa julkista tukea.
http://composers.fi/apurahat/madetoja-saatio/

SKR /Pohjois-Savon Rahasto
https://skr.fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto
Rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja
tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran
vuodessa.
Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa
suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen
merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.
Taidetta hoitolaitoksiin
Maakuntarahastot jakavat myös Taidetta hoitolaitoksiin -apurahoja.
Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuuristen oikeuksien
yhdenvertaista toteutumista ja parantaa erityistä tukea tai hoitoa
tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin.

Tiedusteluihin vastaa säätiön
asiamies
Annu Mikkonen, puh. (09) 44 55 89
annu.mikkonen(at)composers.fi
Vaihde 09 612 810
Telefax 09 640 474
Apuraha-asiat: apurahainfo@skr.fi
Muut asiat ja palaute: yleisinfo@skr.fi

10.1. – 10.2.2020

Pohjois-Savon rahasto
Haapaniemenkatu 40 E 2
70110 Kuopio
pohjois-savo@skr.fi
Antti Meurman, asiamies
050 385 7613
antti.meurman@skr.fi

Uutena hakualana ovat pelit
Apurahaa voi hakea pelien taiteelliseen suunnitteluun (kuten
käsikirjoitukseen tai muuhun sisällölliseen suunnitteluun,
sävellystyöhön tai visuaaliseen suunnitteluun) tai toteuttamiseen.
Hakemuksen kohteena olevalla pelillä tulee olla taiteellisia, kulttuurisia
tai yhteiskunnallisia tavoitteita. Pelin muotoa tai toimintaympäristöä ei
ole rajoitettu.

https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot
Oskar Öflunds Stiftelse
https://www.oskaroflund.fi/
Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa
jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden
ja kulttuurin eri aloilla.

Oskar Öflundin säätiö
PL 383
00101 Helsinki
info (at)oskaroflund.fi

15.1 - 15.2.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan kesäkuussa
Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin seuraavan jaottelun mukaisesti:
• parittomat vuodet (2017, 2019, 2021 jne.): tieteellinen
tutkimus
• parilliset vuodet (2018, 2020, 2022 jne.): kulttuuri ja
yleishyödylliset tarkoitukset, tarkemmin:
Vuonna 2020 apurahoja jaetaan kulttuuriin ja yleishyödyllisiin
tarkoituksiin seuraavissa kategorioissa (hakemukset tieteellisiin
tarkoituksiin kuuluvat ryhmiin A–F):
G. Kuvataide, H. Musiikki, I. Teatteri ja tanssitaide, J. Lastenkulttuuri ja
taidekasvatus, K. Muu taide (esim. arkkitehtuuri, muotoilu, kuvitus),
L. Kirjallisuus ja journalismi, M. Julkaisu- ja painotoiminta, N. Yhdistysja kansalaistoiminta, O. Muut yleishyödylliset tarkoitukset

+358 (0)40 195 9565

LEADER YLÄ-SAVON VETURI

Ylä-Savon Veturi
Antinkatu 10
74120 IISALMI
Toimiston yleinen sähköpostiosoite:
info(at)ylasavonveturi.fi
Hankeasioissa sinua neuvoo Eveliina
Markkanen, puh. 040 567 2760, sposti
eveliina.markkanen(at)ylasavonveturi.fi

http://www.ylasavonveturi.fi/fi/
Ylä-Savon Veturin rahoittamilla hankkeilla edistetään valtakunnallisen
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ylä-Savon Veturin
Täynnä mahdollisuuksia -kehittämisstrategian tavoitteita. Tutustu
myös hanketoimijan käsikirjaan tai Mavin sähköiseen hanketoimijan
oppaaseen.
Veturin strategiassa kantavana teemana ovat yrittäminen ja yhteistyö.
Sen toteuttamiseksi on valittu kolme painopistettä, joihin
hankerahoitusta myönnetään:
• Nuoret tulevaisuuden tekijöinä
• Asukkaiden hyvä arki
• Elinvoimaa ja yrittäjyyttä.
Lisäksi läpileikkaavina teemoina ovat maaseutuinnovaatiot, ympäristö,
luonto ja kulttuuri sekä kansainvälisyys.
Hankeasioissa sinua neuvoo Eveliina Markkanen, puh. 040 567 2760,
sposti eveliina.markkanen(at)ylasavonveturi.fi
Hakuajat:
Yleishyödylliset investoinnit: jatkuva haku
Kehittämishankkeet: jatkuva haku

Jatkuva haku
Jatkuva haku

Niilo Helanderin säätiö
https://www.niilohelander.net/
Tukee ja edistää suomalaista kulttuurityötä tieteen ja taiteen
aloilla samoin kuin työtä kaupan ja teollisuuden kehittämiseksi.

Mariankatu 7 C
00170 HELSINKI

1.2.-28.2.2020

Yhteydenotot varmimmin sähköpostitse:
etunimi.sukunimi[at]niilohelander.net

Viime vuosikymmeninä tukea on suunnattu mm. monitieteiseen
Eurooppa-tutkimukseen ja vuorovuosin taiteen eri aloille.
https://www.niilohelander.net/apurahat/

PIELAVEDEN KUNTA
Toiminta-avustukset
Kunnanhallitus myöntää toiminta-avustuksia yhdistyksille.
Lisäksi sivistyslautakunta myöntää avustuksia kulttuuria ja liikuntaa
edustaville yhdistyksille vuosittain talousarvioon varattujen
määrärahojen puitteissa.
Kohdeavustukset
Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset ovat kohdeavustuksia, eli
tapahtumiin kohdistuvia. Avustusta haettava hyvissä ajoin ennen
tapahtumaa
Maksatus tapahtuu kevään aikana. Ennen maksatusta yhdistysten on
toimitettava kunnan taloustoimeen edellisen vuoden tilinpäätöstiedot
(toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus).
Toiminta-avustukset
Kunnanhallitus ja Sivistyslautakunta myöntää.
SKR
https://skr.fi/apurahat/maaliskuun-haku
Maaliskuun haussa jaetaan liikkuvuusapurahoja, Taide²-apurahoja
sekä Argumenta-apurahoja. Lisäksi jaossa ovat Kulttuurirahaston
soitinkokoelman jousisoittimet.

Lisätietoja kunnanhallituksen
myöntämistä avustuksista:
talouspäällikkö
Eeva-Liisa Jäntti
040 489 4826
eeva-liisa.jantti@pielavesi.fi

Helmikuu

Sivistyslautakunnan avustusten osalta
osastopäällikkö
Jani Alakangas
040 487 0931
jani.alakangas@pielavesi.fi

Jatkuva haku

Käyntiosoite:

10.3. - 31.3.2020

Bulevardi 5 A 5. krs
00120 Helsinki
Postiosoite:
PL 203

1)Taide²-apuraha kannustaa laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin.
Taiteen alan laitoksille ja rekisteröityneille yhteisöille suunnattu
apuraha on tarkoitettu niiden keinojen etsimiseen, joilla taiteellisesti
laadukkaat tuotannot voivat saavuttaa suurempia yleisöjä. Lue lisää.

00121 Helsinki
Apuraha-asiat: apurahainfo@skr.fi
Muut asiat ja palaute: yleisinfo@skr.fi
Vaihde 09 612 810

2)Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle
ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja
taiteellisen työskentelynsä tueksi.
Kuka voi hakea apurahaa
Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai
rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen
osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.

Telefax 09 640 474

Olvi-säätiö

OLVI-säätiö

https://www.olvisaatio.fi/
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

Olvitie I-IV, PL 16,

- lasten hyväksi tapahtuva toiminta
- vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
- lahjakkaiden nuorten opinnot
- nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
- kotiseututyö
- luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen

74100 Iisalmi
asiamies Mervi Toivainen
Puh. 0290001050
www.olvisaatio.fi
Twitter @Osaatio
#yhteiseksihyväksi

Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin
lahjakkaiden nuorten apurahat myönnetään hakemusten perusteella
Sähköposti: etunimi.sukunimi@olvi.fi
harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin
kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja
maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.
OLVI-säätiö vastaanottaa hakemukset ainoastaan hakuaikojen sisällä
ja verkkopalvelun kautta.
Olvi-säätiöllä on vuosittain kaksi apurahan hakuaikaa:
• keväthaku 1.1. – 31.3.
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/

Keväthaku 1.1. – 31.3.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
https://wihurinrahasto.fi/
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on suomalainen yleishyödyllinen
säätiö, jonka tarkoituksena on perustajiensa laatimien sääntöjen
mukaan edistää ja tukea henkistä ja taloudellista suomalaista viljelystä
sekä lujittaa isänmaallista maanpuolustustahtoa.
Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja tieteen, taiteen ja
yhteiskunnallisen toiminnan harjoittajille.
vuosittain:
• tieteen eri aloille
• taiteen eri aloille
• yhteiskunnallisen toiminnan eri aloille
Hakuaika huhti- toukokuussa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Kalliolinnantie 4
00140 Helsinki

Viimeinen hakupäivä:
31.5.2020 klo 24.00
Suomen aikaa.

Avoinna ma-pe 9.00-16.00
puhelin 09 454 2400
toimisto@wihurinrahasto.fi

Voit hakea apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä
hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä
rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely
sekä erilaiset tapahtumat.

STM / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) –
projektiavustukset
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/stea-avustukset
Projektiavustuksia/hankeavustuksia myönnetään kehittämis- ja
käynnistämisprojekteihin sekä muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan
rajattuihin projekteihin.
Avustusta voidaan myöntää oikeuskelpoisille yleishyödyllisille
yhteisöille (järjestöille) ja säätiöille. Myös yleishyödylliset osakeyhtiöt
ja osuuskunnat voivat olla avustuskelpoisia.
STEA-avustusta voi hakea toimintaan, jonka tavoitteena on terveyden
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun toimintaan,

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8
00170 Helsinki (Meritullinkatu 8:aan on
esteetön pääsy)
PL 33
00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston
vaihde)
Faksi: 09 698 0709
Virallinen sähköpostiosoite:

huhti-toukokuu
Viimeinen hakupäivä
31.5. klo 16.15

investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin ja muihin
tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin.
https://www.stea.fi/avustusten-haku/avustuslajit

kirjaamo@stm.fi
Kirjaamon puhelin: 0295 163100

STEA-avustusten hakuajat on porrastettu:
• uusia avustuksia voidaan hakea huhti-toukokuussa (31.5. klo
16.15 mennessä).
• käynnissä oleville avustuksille voidaan hakea jatkoavustusta
elo-syyskuussa (30.9. klo 16.15 mennessä).
STEA tiedottaa tarkemmista hakuajoista verkkosivullaan.
https://www.stea.fi/avustusten-haku
Alfred Kordelinin säätiö
https://kordelin.fi/
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä,
kirjallisuutta, taiteita ja kansanvalistusta.
Työryhmille ja yhteisöille voidaan myöntää enintään vuoden mittaisia
ja enintään 30 000 suuruisia hankeapurahoja.
https://kordelin.fi/apurahat-2/

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ

1.-15.8.

Mariankatu 7 A 3,
00170 HELSINKI
Toimisto avoinna arkisin klo 9–16
Puhelin (09) 6840 1200
Sähköposti: toimisto@kordelin.fi

Palkansaajasäätiö

Palkansaajasäätiö

http://www.palkansaajasaatio.fi/

Säästöpankinranta 2 A 8.krs

Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii Työväen
Keskusmuseon yhteydessä Tampereella. Lisäksi säätiö vaalii
työväenpankki-perinnettä.

00530 Helsinki

Syksyn jako: 15.8.
mennessä

puh. 029 1939 990
hallinto@palkansaajasaatio.fi

Toimintansa toista päätarkoitusta, palkansaajien taloudellisen
tietämyksen ja säästäväisyyden edistämistä, säätiö tukee apurahoja ja
avustuksia jakamalla.

SKR
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku
Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle

Vaihde 09 612 810
Telefax 09 640 474

Elokuun haku:
10.8. - 31.8.2020

ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja
taiteellisen työskentelynsä tueksi.
Kuka voi hakea apurahaa
Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai
rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen
osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.
Mullankaivajat-apuraha on toistaiseksi tauolla.
Taitelijaresidenssit
Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn
ulkomaisissa taiteilijaresidensseissä.
Kuva voi hakea apurahaa
Residenssityöhön voivat hakea eri alojen taiteilijat, kirjailijat sekä
tutkijat. Tarkempaa tietoa residensseistä ja niihin myönnettävistä
apurahoista kunkin residenssin esittelysivulla.
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku

Kansan Sivistysrahasto

Apuraha-asiat: apurahainfo@skr.fi
Muut asiat ja palaute: yleisinfo@skr.fi
Käyntiosoite:
Bulevardi 5 A 5. krs
00120 Helsinki
Postiosoite:
PL 203
00121 Helsinki

Käyntiosoite:
Säästöpankinranta 2 A 8 krs.
00530 Helsinki

Hakuaika: 1.-31.8.2020

https://www.sivistysrahasto.fi/
Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä
pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta,
taidetta, opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- Toimisto avoinna klo 8.30-16.00
ja valistustyötä.
Puh. 050 3200 272
Vuoden 2021 apurahojen jaon yhteydessä kiinnitetään painotetusti
huomiota yksinäisyyttä torjuviin sekä osallisuuden ja
E-mail: muista@sivistysrahasto.fi
yhteisöllisyyden vahvistamiseen tähtääviin apurahahakemuksiin.
etunimi.sukunimi@sivistysrahasto.fi
Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan
apurahoja yksityisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.

Suomen Kotiseutuliitto
https://kotiseutuliitto.fi/
Kotiseudulle-apurahat ovat elokuun ajan haettavissa
osoitteessa www.bit.ly/Kotiseudulle

Suomen Kotiseutuliitto
Kalevankatu 13 A
00100 HELSINKI

1.-31.8.2020

Apurahaa voi hakea vain sähköisellä lomakkeella.

puhelin (09) 612 6320

Apurahoja myönnetään:
-uudenlaisen kotiseututyön toimintamallien kehittämiseen ja
levittämiseen
-kestävää kehitystä edistävään kotiseututyöhön ja siihen
liittyvien toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
-asukkaiden tasavertaisuutta ja kulttuurista
moninaisuutta huomioivaan kotiseututyöhön ja siihen liittyvien
toimintamallien kehittämiseen ja levittämiseen
-alueellisiin koulutus- tai kehittämistapahtumiin tai
viestintäkampanjoihin edellä mainituista teemoista
OKM / Erityisavustukset alueelliseen ja kuntien taide- ja
kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin

Tiedusteluihin vastataan vain
hakuaikana sähköpostitse arkisin klo 9–
15 osoitteessa:

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taide-jakulttuuritoiminnan-kehittaminen-ja-kokeilut-aluieilla-ja-kunnissa
Avustuksella edistetään kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
(166/2019) tavoitteiden ja tehtävien toteuttamista, erityisesti sen 6
§:n mukaisen kehittämistehtävän toimeenpanoa. Lisäksi avustuksella
edistetään lain toimeenpanoon liittyviä kokeiluja.
Päätökset pyritään tekemään marraskuun 2020 aikana. Hakijoille
ilmoitetaan päätöksestä asiointiliittymässä.
Valtionavustusta voivat saada kunnat, alueelliset toimijat,
tutkijayhteisöt ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt, kuten
esimerkiksi kansalaisjärjestöt (= yhdistykset ja järjestöt, toim. huom.)
tai yksityiset toimijat sekä muut alueellista tai paikallista
kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat. Yksityishenkilöt tai työryhmät
eivät voi hakea avustusta.

Koneen säätiö
https://koneensaatio.fi/
Koneen Säätiön tavoitteena on parantaa maailmaa luomalla

toimisto@kotiseutuliitto.fi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO

7.5.-2.9.2020

Meritullinkatu 10, Helsinki
Meritullinkatu 1, Helsinki
0295 16001 (keskus)
Ministeriön sähköpostiosoite:
kirjaamo(at)minedu.fi
Lisätietoja:
Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju
puh. 0295 3 30144,
sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi
Asiointipalvelua koskevissa teknisissä
kysymyksissä saa tukea
osoitteesta: asiointi-okm@minedu.fi

Lauttasaaren kartano
Otavantie 10
00200 Helsinki

1.-15.9.2020

edellytyksiä rohkeille tieteen ja taiteen avauksille.

(Käynti- ja postiosoite)

Myönnämme apurahoja tieteeseen taiteeseen sekä tiedettä ja
taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen
lisäksi järjestämme teemahakuja. Tuemme meille tärkeitä teemoja
myös järjestämällä erilaisia tilaisuuksia.

(09) 260 0617 (ma–to 11–15, myös pe
7.12.2018)
koneensaatio@koneensaatio.fi

TIETEEN JA TAITEEN APURAHAT
Koneen Säätiö myöntää apurahoja tieteeseen ja taiteeseen sekä
tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittainen apurahahaku
pidetään syyskuussa.
Apurahaa voi hakea:
- tieteelliseen ja/tai taiteelliseen työskentelyyn
- tieteellisen ja/tai taiteellisen työn edistämiseen (esimerkiksi alaa
kehittävä hanke)
- tieteelliseen tutkimukseen ja/tai taiteellisen työhön pohjautuvaan
työhön (esimerkiksi tieteen ja taiteen saattaminen erilaisille yleisöille)
- apurahoja voidaan myöntää myös muuhun kulttuurityöhön.
PAINOPISTEET
Etusijalla ovat alat ja aiheet, jotka ovat monialaisia, uusia, pyrkivät
toisin katsomiseen ja kyseenalaistavat vallitsevia käsityksiä.
Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin
hankkeisiin ja toimittajien ja tutkijoiden yhteistyöhön. Emme suosi
tieteen ja taiteen välineellistämistä. Vuosina 2016–2020 päätöksissä
otetaan huomioon myös Suomen muuttuvat naapuruudet ohjelman painotukset.
Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista,
yhteiskuntatieteellistä tai ympäristöntutkimusta tai monialaista
tutkimusta. Kannustamme myös monialaisiin tiedettä ja taidetta
yhdistäviin hankkeisiin.

Koneen Säätiön apurahaa voi hakea yksittäinen ihminen, työryhmä tai
Y-tunnuksellinen yhteisö. Jos hakijana on työryhmä tai yhteisö, on
ryhmän jäsenten valittava keskuudestaan vastuullinen johtaja, joka
lähettää hakemuksen.
Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
http://www.pss-saatio.fi/index.html
Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja vanhusten henkistä ja
ruumiillista hyvinvointia. Tämän mukaisesti säätiö tukee lääketiedettä,
terveydenhoitoa sekä tarkoitukseen liittyvää muuta toimintaa.
Lasten kohdalla painopiste on henkisen kehityksen edistämisessä
isänmaalliselta ja kristilliseltä pohjalta sekä sellaisten haittojen
lievittämisessä, jotka johtuvat ruumiillisesta ja henkisestä
vajaakykyisyydestä.
Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiön apurahojen hakuaika päättyy
syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö sr.
Kauppiaankatu 11 A7
00160 HELSINKI
puh. 09-666852
faksi 09-627183
puh. kotimuseoon 09-636753

15.9.2020

Säätiön asiamies
Heikki Tulenheimo
heikki.tulenheimo@pss-saatio.fi
Museoemäntä
Arja Alijoki
arja.alijoki@pss-saatio.fi

STM / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) –
avustukset
STEAlta voi hakea kolmea erityyppistä avustusta: hankeavustusta,
investointiavustusta ja toiminta-avustusta.
STEA-avustuksia voidaan myöntää oikeuskelpoisille rekisteröidyille
yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen.
Käynnissä oleville avustuksille voidaan hakea jatkoavustusta elosyyskuussa (30.9. klo 16.15 mennessä).
Avustuksia haetaan STEAn verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi).

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8
00170 Helsinki (Meritullinkatu 8:aan on
esteetön pääsy)
PL 33
00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston
vaihde)
Faksi: 09 698 0709
Virallinen sähköpostiosoite:
kirjaamo@stm.fi

30.9.2020 klo 16.15
mennessä

Olvi-säätiö

OLVI-säätiö

https://www.olvisaatio.fi/
OLVI-säätiö myöntää apurahoja useisiin eri tarkoituksiin.

Olvitie I-IV, PL 16,

- lasten hyväksi tapahtuva toiminta
- vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta
- lahjakkaiden nuorten opinnot
- nuorten jatko-opintojen edellytysten parantaminen
- kotiseututyö
- luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden kehittäminen, mihin
sisältyy keskeisenä osana kala- ja maatalouden kehittäminen
Lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvan toiminnan samoin kuin
lahjakkaiden nuorten apurahat myönnetään hakemusten perusteella
harkinnanvaraisesti*. Näin menetellään myös kotiseututyöhön samoin
kuin luonnonvarojen käytön ja elintarviketalouden, kala- ja
maatalouden kehittämiseen tähtäävien apuraha-anomusten osalta.
Olvi-säätiöllä on vuosittain kaksi apurahan hakuaikaa:
• syyshaku 1.7. – 30.9.
https://www.olvisaatio.fi/apurahat/kohteet/

SUOMEN KOTISEUTULIITTO
Seurantalojen korjausavustus
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojenkorjausavustus
. Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen
Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön
toimeksiannosta. Avustusta myönnetään: korjausten
suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin, talon toimivuutta
parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan
kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, kiinteän
erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan, ulkorakennusten tai
pihapiirin kunnostamiseen. Talon seurantalomainen käyttö on
olennainen peruste, kun hakijan avustuskelpoisuutta arvioidaan.

syyshaku 1.7. – 30.9.

74100 Iisalmi
asiamies Mervi Toivainen
Puh. 0290001050
www.olvisaatio.fi
Twitter @Osaatio
#yhteiseksihyväksi

Suomen Kotiseutuliitto
Kalevankatu 13 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 612 6320 | 045 614 0464
toimisto @ kotiseutuliitto.fi

Syyskuu

HUOM.!
Korona-avustus seurantalojen ylläpitokuluihin (haku 5.10.saakka)

Alli Paasikiven säätiö
http://www.allipaasikivensaatio.com/saatio

Säätiö jakaa apurahoja toimialueelleen sijoittuviin
kehittämishankkeisiin
(max 8 000 euroa) ja kulttuurihankkeisiin (max 4 000 euroa).
Kehittämishankkeissa tuetaan erityisesti hankkeita, joissa on
mukana eri toimijoiden yhteistyötä. Kulttuurihankkeissa tuetaan
vuonna 2020 toteutettavia pienimuotoisia hankkeita. Sama hakija
voi saada apurahan samaan tarkoitukseen vain kerran.
APURAHOJEN HAKUAIKA ALKAA 20.9.2020 ja PÄÄTTYY
3.10.2020. Haku tapahtuu
osoitteessa https://aps.apurahat.fi täytettävällä lomakkeella
SKR: Keskusrahasto
https://skr.fi/
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja
tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja
hankintoihin. Yleinen haku, voi hakea laajemmin.
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

TAIKE
Useita avustuksia yhteisöille, mm.:
Kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen:
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset//stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11165
Saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen:
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-

Alli Paasikiven Säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 Helsinki

20.9.-3.10.2020

Säätiön asiamies: professori Heikki
Hiilamo
puh. 050 469 8821, sähköposti
heikki.hiilamo@saunalahti.fi
Säätiön rahastonhoitaja: kauppatieteen
maisteri Piia Latvala (säätiön varojen
sijoittaminen), puh. 0505211514,
sähköposti piia.latvala@mandatumlife.fi

Bulevardi 5 A 5. krs (PL203)

1.- 31.10.2020

00120 Helsinki

Apuraha-asiat: apurahainfo@skr.fi
Muut asiat ja palaute: yleisinfo@skr.fi
Hakaniemenranta 6
PL 1001, 00531 Helsinki
p. 0295 330 900
(vaihde)
p. 0295 330 700

1.10.-2.11

/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11167
Lastenkulttuurin erityisavustukset:
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset//stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11174
Muut mahdolliset Taiken apurahat ja avustukset katso täältä:
https://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset

(asiakaspalvelu 10-14)

MUSEOVIRASTO

Käyntiosoite: Sturenkatu 2a

https://www.museovirasto.fi/fi/ajankohtaista/avustuksetkulttuurihistoriallisesti-arvokkaille-kohteille-vuodelle-2020-ovat-nythaettavissa
Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti
rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden
kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Määräraha
vuosittain noin miljoona, myönnetyt avustukset enimmäkseen 1 00010 000, muutamia suurempia (15-25 000). Ei myönnetä takautuvasti
ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin.
Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin
kiinteisiin muinaisjäännöksiin.

Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö
https://www.kkes.fi/
Kulttuuriharrastukset
Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja
eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä
työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteistöllisesti
vaikuttaviin hankkeisiin.
Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö
myöntää apurahoja ensisijaisesti karjaista perinnettä ylläpitäviin ja
edistäviin hankkeisiin.
https://www.kkes.fi/apurahat/kulttuuritoiminnan+apurahat/

asiakaspalvelu@taike.fi
kirjaamo@taike.fi
etunimi.sukunimi@taike.fi

Helsinki

1.10.-11.11.2020 klo
15.00

Postiosoite: PL 913, 00101 Helsinki
Puhelinvaihde, puh. 0295 33 6000 (ma–
pe klo 8–16.15)

Toimisto puh. (013) 123 271
Postiosoite: PL 259, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Siltakatu 18, 80100
Joensuu
Asiamies, toiminnanjohtaja, filosofian
maisteri Satu Kokkonen
puh. 050 067 8904
satu.kokkonen@kkes.fi

Marraskuu 2020

Ragnar Ekbergin säätiö
http://resaatio.fi/
1.Ns. vuosittainen säännönmukainen haku järjestetään syksyisin
erikseen ilmoitettavina aikoina loka-marraskuussa.
2.Välitöntä hätää eli akuuttia ennalta-arvaamatonta lasten, nuorten
tai vanhusten ongelmiin johtanutta tilannetta koskevia
avustushakemuksia voi tehdä 1. kohdassa tarkoitetusta hakuajasta
poiketen jatkuvasti, ei kuitenkaan kesäloma-aikana.

Kaupintie 11, 00440 HELSINKI
Puh. (09) 222 5975
www.resaatio.fi
Sähköposti: toimisto@resaatio.fi

1.Loka-marraskuu
2. Myös muina aikoina

Itä-Suomen aluehallintoviraston (AVI)
päätoimipaikka sijaitsee Mikkelissä ja
toimipaikat Joensuussa ja Kuopiossa.

7.1 – 15.11.2020.

Säätiön tarkoituksena on avustusten myöntäminen lapsille, nuorille ja
vanhuksille erityisesti kodin piirissä esiintyvän hädän lievittämiseen
tilanteissa joihin suomalaisen yhteiskunnan tukijärjestelmät eivät
ulotu tai joissa niistä saatava apu on riittämätön.
Ragnar Ekbergin Säätiöltä voivat hakea avustusta lapset (0–10 vuotta)
ja nuoret (11–18 vuotta), joita edustavat säännönmukaisesti heidän
edunvalvojansa, sekä seniorit ja vanhukset (yli 65 vuotta). Avustuksia
voivat myös hakea muut säätiöt ja yhdistykset, jotka sitoutuvat
käyttämään avustuksen Ragnar Ekbergin Säätiön hyväksymällä tavalla
lasten, nuorten tai vanhusten hyväksi.
http://resaatio.fi/avustukset/

ALUEHALLINTOVIRASTO
Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan
kehittämiseen
• Nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen
ja kansainvälinen toiminta
Avustus on tarkoitettu nuorisotyön ja – toiminnan alueellisiin ja
paikallisiin kehittämishankkeisiin. (Avustusta nuorisotyön ja –
toiminnan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin haetaan opetus- ja
kulttuuriministeriöstä).
Avustusta haetaan aluehallintovirastosta:
http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinenkoordinaatio
Avustuksen hakijana voi olla yhdistys, säätiö, kunta, kuntayhtymä tai

Viraston on avoinna ma-pe klo 8.0016.15
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Työsuojeluviranomaisten
valtakunnallinen puhelinneuvonta
ma-pe klo 9.00 - 15.00 numerossa 0295

muu nuorisopalveluja tarjoava rekisteröity yhteisö. Avustusta ei
myönnetä yksityishenkilöille tai työryhmille.

016 620
Virallinen asiointi ja neuvonta:
kirjaamo.ita(at)avi.fi

ELY-KESKUS

Pohjois-Savo, puhelinvaihde 0295

Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain määrärahaa
jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon. Avustusten
rahoitus tulee valtion talousarvion momentilta 35.20.64. Määrärahaa
saa käyttää avustuksiin yksityisille omistajille ja rakennusperinnön
hoitoa edistäville yhteisöille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun
ja parantamiseen.
Valtionavustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
Avustukset ovat valtionavustuslaissa määriteltyjä erityisavustuksia.
Päätökset tehdään määrärahan varmistuttua ja postitetaan kaikille
hakijoille huhti-kesäkuussa.
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-rakennusperinnonhoitoon

026 500
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen
kehittämis- ja hallintokeskus (KEHAkeskus),
puhelinvaihde 0295 020 000

Marraskuu
(Avustusten hakuaika
päättyy vuosittain noin
marraskuun lopussa.)

Kirjaamojen yhteystiedot

•
•

Hakuohje (pdf, lomake.fi)
Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointi (Aluehallinnon
asiointipalvelu)
Toissijainen hakutapa: Tulostettava/tallennettava lomake (doc,
lomake

OKM / Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset
kehittämisavustukset
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko
elämänkulussa. Keskeisinä periaatteina ovat poikkisektoraalinen, hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan
läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti painotetaan
useiden toimijoiden yhteishankkeita.
Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille
yleishyödylliseen valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
Meritullinkatu 10, Helsinki
Meritullinkatu 1, Helsinki
0295 16001 (keskus)
Ministeriön sähköpostiosoite:

Loka-marraskuu

http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/liikunnallisenelamantavan-valtakunnalliset-kehittamisavustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi liikunnallisen
elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2019.
Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa Suomessa koko
elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Keskeisinä
Hakuaika: loka-marraskuu periaatteina ovat poikkisektoraalinen, hallinnollinen ja -ammatillinen yhteistyö sekä liikunnan
läpäisyperiaate suomalaisessa yhteiskunnassa. Haussa painotetaan
useiden toimijoiden laaja-alaisia yhteishankkeita.
Avustusta voidaan myöntää
• rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen
valtakunnalliseen ja alueelliseen toimintaan.
Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää
• kunnille, jos hankkeen päätarkoitus on yksittäisen/-sten
kunnan/-tien paikallinen toiminta,
• kunnille, kuntayhtymille ja yksityisille koulutuksen
järjestäjille peruskouluihin, lukioihin ja ammatillisiin
oppilaitoksiin kohdistuvaan toimintaan. Lukioihin ja
ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvat Liikkuva opiskelu hankkeet voivat hakea avustusta vuoden 2019 alussa
avattavasta erillisestä hausta.
• yksittäisille työyhteisöille,
• liikuntaseuroille,
• yksityisille henkilöille ja
• yhtiömuodossa toimivalle oikeushenkilölle (rajoitus ei koske
korkeakouluja).
Liite 1. Keskeiset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan
avustusmuodot opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatoimen
hallinnonalalla.

kirjaamo(at)minedu.fi

Palkansaajasäätiö

Palkansaajasäätiö

http://www.palkansaajasaatio.fi/

Säästöpankinranta 2 A 8.krs

Virkamiesten sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi@minedu.fi

Kevään jako: 31.12.
mennessä

Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii Työväen
Keskusmuseon yhteydessä Tampereella. Lisäksi säätiö vaalii
työväenpankki-perinnettä.

00530 Helsinki
puh. 029 1939 990
hallinto@palkansaajasaatio.fi

Toimintansa toista päätarkoitusta, palkansaajien taloudellisen
tietämyksen ja säästäväisyyden edistämistä, säätiö tukee apurahoja ja
avustuksia jakamalla.
http://palkansaajasaatio.fi/?page_id=7

ALUEHALLINTOVIRASTO
Aluehallintoviraston nuorisotoimen keskeisiä tehtäviä ovat nuorten
kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen
kansalaisuuden edistäminen, nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä
kasvu- ja elinolosuhteiden arviointi ja kehittäminen alueellisella
tasolla.
Valtionavustukset
Etsivä nuorisotyö
Nuorten työpajatoiminta
Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta
Nuorten tieto- ja neuvontatyö sekä digitaalinen nuorisotyö

OKM / Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria
edistäviin hankkeisiin
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/taiteen-jakulttuurin-yleiset-projektit
Yleiset taiteen ja kulttuurin hankeavustukset on tarkoitettu
kulttuuripolitiikan edistämisen kannalta merkityksellisiin ja
tarkoitukseltaan rajattuihin hankkeisiin, joihin ei voida myöntää
opetus- ja kulttuuriministeriön käytössä olevia muita
avustusmäärärahoja.
Avustuksella edistetään hallituksen kulttuuripoliittista tavoitetta

Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50, 50101 MIKKELI

6.11.2018 - 14.12.2018
klo 16.15.

Mikkeli: Maaherrankatu 16
Joensuu: Torikatu 36
Kuopio: Hallituskatu 12-14
kirjaamo.ita(at)avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 800
Avoinna: ma-pe klo 8:00 - 16.15

2.1.2019 - 31.12.2019
16:15

parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä opetus- ja
kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita
parantaa luovan työn ja tuotannon edellytyksiä, edistää eri
väestöryhmien osallistumista ja osallisuutta kulttuurin sekä vahvistaa
kulttuurin perustaa.
Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö

https://jaes.fi/

PL 144 00101 Helsinki

Jane ja Aatos Erkon säätiö myöntää avustuksia tekniikan, talouden ja
lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä muihin
hankkeisiin, joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
”Korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen lisäksi Jane ja Aatos Erkon
säätiön tarkoituksena on edistää taidetta ja kulttuuria sekä
urheilutoimintaa ja ruumiillista kasvatusta ja hyvinvointia Suomen
kansakunnan etujen mukaisesti. Säätiö myöntää pääsääntöisesti
avustuksia merkittäviin korkeatasoisiin projekteihin. Säätiön
perustajien henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteet otetaan huomioon
säädekirjan rajoissa.”
Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.
Vain sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään.
https://jaes.fi/wpcontent/uploads/2016/11/Kulttuurikriteerit_SUOMI.pdf
Myös yhteisö voi olla hakijana.

Pohjois-Savon liitto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto
https://www.pohjois-savo.fi/rahoitus-ja-hankkeet.html
Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitus on pohjoissavolaisten
kuntien rahoitusta. Tukea voidaan myöntää Pohjois-Savon julkisille ja
yksityisille yhteisöille ja säätiöille sekä muille vastaaville
organisaatioille, mikäli hanke kohdistuu joko kokonaan tai osittain
Pohjois-Savoon.

Puhelin: 09 6120 6210 / Marja Leskinen,
asiamies.
Sähköposti: mkl@jaes.fi

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1
Kuopio
Arkisin klo 8:00 - 15:30
017 550 1400 (vaihde)
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Jatkuva haku

Jatkuva haku
KANSALLINEN RAHOITUS
Kansallista rahoitusta haetaan Pohjois-Savon liiton hakulomakkeella.
Tukea voi hakea jatkuvasti.
https://www.pohjois-savo.fi/rahoitus-ja-hankkeet/ohjeet-jalomakkeet/kansallinen-rahoitus.html
Pohjois-Savon kehittämisrahastosta voi hakea tukea alueelliseen
kehittämishankkeeseen. Hankkeet voivat olla tutkimus-,
tuotekehittely-, markkinointi- tai koulutushankkeita sekä
kokeilutoimintaa. Rahaston tavoitteena on Pohjois-Savon
kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttaminen sekä
yhteistyön lisääminen kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla ja
kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan
edistämiseen ja osaamisen tason kohottamiseen liittyvät
innovatiiviset kehittämishankkeet.
Lisäksi Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta voi hakea
osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) EU:n erillisohjelmahankkeissa,
maakunnan kannalta merkittävissä EU:n rakennerahastohankkeissa,
Manner-Suomen maaseutuohjelmahankkeissa sekä maakunnan
kehittämisrahalla toteutetuissa ohjelmissa ja hankkeissa, mutta ei
kuitenkaan investointihankkeissa.
Mikäli kehittämisrahaston tukea haetaan EU- tai muun yllä mainitun
hankkeen osarahoitukseen, tulee kansalliselle
rahoitushakemuslomakkeelle tehty kehittämisrahastohakemus jättää
samanaikaisesti.
Tuen määrä
Tuen enimmäismäärä on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
Maakunnallisesti merkittäville hankkeille voidaan erityisen painavista
syistä myöntää tukea edellä mainittua korkeampana.

YHTEISÖ-/JOUKKORAHOITUS
Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on

LUENNOT JA KOULUTUKSET
Tanja Jänicke

Jatkuva haku

joukko-/yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä:
http://mesenaatti.me/ :
”Mesenaatti.me on Suomen ensimmäinen ja isoin vastikepohjaiseen
joukkorahoitukseen tarkoitettu palvelu. Se on myös pohjoismaiden
isoin vastikepohjainen joukkorahoitusalusta. Joukkorahoitus on
kansainvälisesti vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat
yhdessä heille tärkeän hankkeen kuten palvelun, yhteisön, yrityksen,
teoksen tai tuotekehitysprojektin, rahoittamiseen. Vastikkeellisessa
joukkorahoituksessa rahoittajat saavat vastineeksi esimerkiksi
palveluja, elämyksiä tai hankkeen lopputuotteen – eivätkä esimerkiksi
osakkeita kuten osakepohjaisessa joukkorahoituksessa”.

tanja@mesenaatti.me
050 382 0333
YHTEISÖASIAKKAAT:
KAMPANJASUUNNITTELU JA MARKKINOINTI, PRO-SIVUT,
YRITYSYHTEISTYÖ, KUNTAASIAKKAAT
Organisaatioille on tarjolla useita
joukkorahoitustyökaluja nimellä
Mesenaatti.PRO. Lue

”Mesenaatti.me -palvelussa yksittäiset ihmiset, työryhmät,

mahdollisuuksista lisää.

yhteisöt, yhdistykset, järjestöt ja yritykset, niin vakiintuneet
toimijat kuin ensikertalaisetkin voivat esitellä projektejaan ja

Tanja Jänicke (ks. yllä)

hakea niille tukea. Rahoittaakseen projekteja ei tarvitse olla
äveriäs tai olla kokemusta aiemmasta sijoitustoiminnasta.

Pauliina Seppälä

Mukaan tukemaan pääsee usein jo kympillä. Rahoittaja voi olla

pauliina@mesenaatti.me

yksityishenkilö tai yhteisö (yritys, yhdistys, säätiö tai

050 572 7910

julkisyhteisö tms.)
Mesenaatti.me -palvelun kautta voi hakea rahoitusta sekä
pienille että suurille, paikallisille, valtakunnallisille tai jopa
kansainvälisille projekteille”.

Lisää apurahoja ja avustuksia voit hakea mm. Aurora-tietokannasta
https://www.aurora-tietokanta.fi/

