RAHOITUSKELLO SYKSY 2022
Alfred Kordelinin säätiö
https://kordelin.fi/
Alfred Kordelinin säätiö tukee apurahoin ja palkinnoin tieteitä, kirjallisuutta,
taiteita ja kansanvalistusta. Yhteisöille myönnettävän kohdeapurahan suuruus
on enintään 35 000 euroa.
https://kordelin.fi/apurahat-2/
• Kulttuuri (suomenkielinen) tiistaina 2.8.2022 klo 13-15
• Tiede (suomenkielinen) keskiviikkona 3.8.2022 klo 13-15
• Tiede ja kulttuuri (englanninkielinen) 4.8.2022 klo 13-15
Ilmoittaudu tilaisuuksiin tästä:
• Tiede
• Kulttuuri
• Tiede ja kulttuuri (englanninkielinen)
Kaikki ovat etätapaamisia. Jokaiseen tapaamiseen otetaan enintään 100
osallistujaa.

Palkansaajasäätiö
http://www.palkansaajasaatio.fi/
Säätiö ylläpitää STS-pankkimuseota, joka toimii Työväen Keskusmuseon
yhteydessä Tampereella. Lisäksi säätiö vaalii työväenpankki-perinnettä.

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖ
Mariankatu 7 A 3,
00170 HELSINKI
Toimisto avoinna arkisin klo 9–16
toimisto@kordelin.fi / puhelin: 050 439 3661
Olemme myös Facebookissa
@alfredkordelininsäätiö ja Instagramissa
@kordelininsaatio

Elokuun haku
1.-15.8.

LISÄTIEDOT
Marita Seitsalo
yhteyspäällikkö
puhelin 050 4330655
marita.seitsalo@kordelin.fi
Palkansaajasäätiö

Syksyn jako: 15.8. mennessä

Säästöpankinranta 2 A 8.krs
00530 Helsinki
puh. 029 1939 990
hallinto@palkansaajasaatio.fi

Toimintansa toista päätarkoitusta, palkansaajien taloudellisen tietämyksen ja
säästäväisyyden edistämistä, säätiö tukee apurahoja ja avustuksia jakamalla.
Hae apurahaa:
Hae apurahaa – Palkansaajasäätiö (palkansaajasaatio.fi)

SKR
https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku
Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen
oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä
tueksi.
Lue lisää.
Kuka voi hakea apurahaa

Talous- ja hallintosihteeri
Eeva-Liisa Vanhatalo
eeva-liisa.vanhatalo@palkansaajasaatio.fi
050 4133 163
toimisto on auki klo 8.30-15.30. Henkilökuntamme
tavoitat parhaiten sähköpostilla tai suorien
puhelinnumeroiden kautta. Kesä- ja elokuussa
toimisto on avoinna klo 8.30-15.00. Heinäkuussa
toimisto on suljettu.

Elokuun haku:
10.8. - 31.8.2022
klo 16.00 mennessä

Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai
rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen
osallistujan matkan kesto on vähintään viikko.
Maailma näyttämölle -apuraha
Apurahaa voi hakea hankkeisiin, joissa suomennetaan ja tuotetaan
korkeatasoinen, ulkomainen oman aikamme näytelmäteos suomalaiselle
teatterinäyttämölle. Apurahaa voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt ja
yksityishenkilöistä koostuvat työryhmät. Lue lisää.
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
https://www.sivistysrahasto.fi/
Kansan Sivistysrahasto tukee työväen ja työväenliikkeen sivistyksellisiä
pyrkimyksiä sekä yhteiskunnallisesti painottunutta tutkimusta, taidetta,
opiskelua ja kansainvälistä solidaarisuutta edistävää tiedotus- ja valistustyötä.
Rahasto jakaa yleis-, erikois- ja maakuntarahastoistaan apurahoja yksityisille
henkilöille, työryhmille ja yhteisöille.
Vuodelle 2023 haettavien apurahojen teemana on osallisuus turvalliseen
tulevaisuuteen. Tuemme turvallista tulevaisuutta edistäviä hankkeita, joissa
on huomioitu osallisuus. Teeman tarkoituksena on kannustaa kestävän rauhan
rakentamiseen.
Toivomme hankkeita, jotka liittyvät vuosittain päätettävään teemaan. Kaikki
hakemukset ovat kuitenkin tervetulleita ja huomioidaan päätöksenteossa.

STM / Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) –
projektiavustukset

Vaihde 09 612 810
Telefax 09 640 474
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.-31.8.2022

Toimisto avoinna klo 8.30-16.00
Kesäaukioloaika:
klo 8.30 – 15.00
Puh. 050 3200 272
E-mail: muista@sivistysrahasto.fi
etunimi.sukunimi@sivistysrahasto.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö
Meritullinkatu 8
00170 Helsinki (Meritullinkatu 8:aan on esteetön
pääsy)

Elo-syyskuussa
Viimeinen hakupäivä:
30.9. klo 16.15

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea terveyttä ja sosiaalista
hyvinvointia edistävään työhön avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksesta (STEA).
Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun toimintaan,
investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin ja muihin
tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin.
https://stm.fi/rahoitus-ja-avustukset/stea-avustukset
Lisätietoja:
Avustusten hakeminen - STEA
Jatkoavustusten haku vuodelle 2023 alkaa 16.8.2022 ja päättyy 30.9.2022 klo
16.15. Avustusta haetaan verkkoasioinnissa (asiointi.stea.fi)
Verkkoasiointi - STEA

Koneen säätiö
https://koneensaatio.fi/
Koneen Säätiö tukee akateemista humanistista, yhteiskuntatieteellistä,
taiteellista ja ympäristöntutkimusta, ammatillista taiteellista työskentelyä sekä
lisäksi monialaista tiedettä ja taidetta yhdistävää tai niihin pohjautuvaa työtä.
Myönnämme apurahoja tieteeseen taiteeseen sekä tiedettä ja taidetta
yhdistäviin hankkeisiin. Vuosittain haettavien apurahojen lisäksi järjestämme
teemahakuja. Tuemme meille tärkeitä teemoja myös järjestämällä erilaisia
tilaisuuksia.
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.
Tuettava tutkimus voi olla humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä tai
ympäristöntutkimusta tai monialaista tutkimusta. Kannustamme myös
monialaisiin tiedettä ja taidetta yhdistäviin hankkeisiin.

PL 33
00023 Valtioneuvosto
Puhelin: 0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)
STEAn yleinen sähköpostiosoite ja tietopyynnöt:
stea{at]gov.fi
Uusien avustusten hakuun liittyviin kysymyksiin
vastataan puhelimitse arkisin klo 13–15 välisenä
aikana, p. 050 310 5692. Neuvontapuhelin on
tarkoitettu uusille hakijoille. Jo aiemmin avustusta
hakeneet voivat olla yhteydessä suoraan
järjestönsä yhteishenkilöön (yhteystieto
verkkoasioinnissa).
Lauttasaaren kartano
Otavantie 10
00200 Helsinki
(Käynti- ja postiosoite)
(09) 260 0617 (ma–to 11–15, myös pe 7.12.2018)
koneensaatio@koneensaatio.fi
Apurahoja koskevat kyselyt ensisijaisesti
osoitteeseen koneensaatio@koneensaatio.fi.

1.-15.9.
Vuosittain

TEEMAHAKU 2022:
Teemahaku 2022: Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet
Teemahaku 2022: Suomalaisen demokratian nykytila ja haasteet - Koneen
Säätiö (koneensaatio.fi)
Teemahakujen tarkoituksena on edistää monialaisuutta sekä kiinnittää
huomiota ajankohtaisiin ilmiöihin suomalaisen tieteen, taiteen ja kulttuurin
kentällä.
https://koneensaatio.fi/apurahat/tukimuodot/

Olvi-säätiö

OLVI-säätiö

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

Olvitie I-IV, PL 16,

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/
Apurahan hakeminen - OLVI-säätiö (olvisaatio.fi)

#yhteiseksihyväksi

SUOMEN KOTISEUTULIITTO

Suomen Kotiseutuliitto

Seurantalojen korjausavustus
http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset/seurantalojenkorjausavustus
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen
kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden
erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat
välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten,
vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin.

Kalevankatu 13 A, 00100 HELSINKI

syyshaku 1.7. – 30.9.

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

puh. (09) 612 6320 | 045 614 0464
toimisto @ kotiseutuliitto.fi

Syyskuu

Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Hakijan omarahoituksen
tulisi olla n. 20 %. Avustus ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia.
Talkootyön voi laskea omarahoitukseksi. Asianmukaiset korjaussuunnitelmat ja
kustannusarvio ovat avustuksen saamisen edellytys.
Avustusta haetaan sähköisessä järjestelmässä vuosittain syyskuussa: Hae
avustusta

SKR: Keskusrahasto
https://skr.fi/
Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto myöntää apurahoja tieteelliseen ja
taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin. Yleinen haku, voi
hakea laajemmin. Tarkemmat tiedot:
https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto

Bulevardi 5 A 5. krs (PL203)
00120 Helsinki

Apuraha-asiat: apurahainfo@skr.fi
Muut asiat ja palaute: yleisinfo@skr.fi

MUSEOVIRASTO

Käyntiosoite: Sturenkatu 2a

http://www.nba.fi/fi/avustukset/rakennusten_entistamisavustukset
Museovirasto tukee valtionavustuksilla arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden
säilymistä sekä museoiden ja yhteisöjen kulttuuriperintöön liittyviä hankkeita
ja toimintaa.
Vuoden 2023 avustusten haut alkavat syksyllä 2022. Tarkemmat hakuajat
löytyvät avustusten omilta sivuilta. Kunkin avustuksen hakuilmoitus ja uudet
hakuohjeet julkaistaan viimeistään kun avustushaut avautuvat.

Helsinki

Alli Paasikiven säätiö
http://www.allipaasikivensaatio.com/saatio
Alli Paasikiven säätiön tarkoitus on edistää perheen sosiaalista turvallisuutta
yhteiskunnassa. Säätiö jakaa vuosittain apurahoja sekä kulttuuri- ja
kehittämishankkeisiin että tutkimukseen, jotka edistävät säätiön tarkoitusta.
Kulttuuri- ja kehittämishankkeiden haku tapahtuu syksyllä.
Kulttuuriapurahat
Kulttuurihankkeet ovat pienimuotoisia hankkeita, jotka on toteutettava
vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä. Kulttuuriapurahoissa katsotaan

1.10. - 31.10.2022

Syksyllä 2022

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

Alli Paasikiven Säätiö
Erottajankatu 9 A
00130 Helsinki
Säätiön asiamies:
VTT Petra Kouvonen
(mm. apurahoihin liittyvät asiat)
Puh. 041 455 2280
petra.kouvonen@allinsaatio.fi
Asiamies on tavoitettavissa pääsääntöisesti
sähköpostitse. Puhelinaika tiistaisin ja torstaisin
klo 12-13.

21.9.-5.10.2022

eduksi verkostoituminen ja yhteistyö usean toimijan kanssa.
Kulttuurihankkeena ei pidetä oman tuotannon julkaisemista tai painamista.
Hakijoina voivat olla henkilöt tai yhteisöt. Apurahan suuruus
kulttuurihankkeissa on enintään 4000 euroa.
Kehittämisapuraha yhteisöille
Kehittämisapuraha myönnetään yhteisöille uuden toimintamallin
kehittämiseen tai kokeiluun sekä tutkimustiedon soveltamiseen käytäntöön.
Hankkeet on toteutettava vuoden kuluessa avustuksen myöntämisestä.
Apurahan hakijalle | Hae apurahaa | Alli Paasikiven Säätiö (allinsaatio.fi)

TAITEEN EDISTÄMISKESKUS JA TAIDETOIMIKUNNAT
Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja
palveluvirasto.
taike.fi
Pohjois-Savon taidetoimikunta / Alueiden erityisavustukset
Erityisavustukset on tarkoitettu alueella toimiville yhteisöille, kuten
yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille, kunnille ja yrityksille. Erityisavustus on
tarkoitettu vain oikeuskelpoisille yhteisöille.
Avustus on tarkoitettu eri taiteenaloilla toteutettaviin yksittäisiin projekteihin.
Avustukset yhteisöille
Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntayhtymät sekä lisäksi yleishyödylliset
oikeuskelpoiset yhteisöt (yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, yritykset) silloin,
kun suunniteltu hanke toteutetaan yhdessä kunnan kanssa.
Hakuaika: 15.08.2022 - 15.09.2022
Avustukset yhteisöille | www.taike.fi
Avustuksilla tuetaan
• väestön ikääntymiseen varautumista laaja-alaisesti ja kestävästi.
• kulttuurihyvinvoinnin osaamisen kehittämistä sekä hyväksi todettujen
toimintamallien käyttöönottoa ja juurtumista.
• pitkäjänteistä ikäihmisille suuntautuvan taide- ja kulttuuritoiminnan
kehittämistä mm. osana palvelunohjausta, lähetetoimintaa sekä
etsivää ja löytävää kulttuurityötä.
Lue lisää kansallisesta ikäohjelmasta.

Hakaniemenranta 6
PL 1001
00531 Helsinki
p. 0295 330 900
(vaihde)
p. 0295 330 700
(asiakaspalvelu 10-14)
asiakaspalvelu@taike.fi
kirjaamo@taike.fi

15.08. - 15.09.2022

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

Lokakuussa pääsääntöisesti

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jane ja Aatos Erkon säätiö

Jatkuva haku

https://jaes.fi/
Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee korkeatasoista, kansainvälistä tutkimusta
sekä taidetta ja kulttuuria.

PL 144, 00101 Helsinki

Ragnar Ekbergin säätiö
http://resaatio.fi/
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/
Huom.
Välitöntä hätää eli akuuttia ennalta-arvaamatonta lasten, nuorten tai
vanhusten ongelmiin johtanutta tilannetta koskevia avustushakemuksia voi
tehdä jatkuvasti, ei kuitenkaan kesäloma-aikana.

saatio@jaes.fi
p. 09 6120 6210

Jane ja Aatos Erkon säätiön ensisijainen päämäärä on edistää korkeatasoista
tutkimusta etenkin lääketieteen, tekniikan ja talouden alalla sekä
korkeatasoista taidetta ja kulttuuria. Säätiö tukee harkitusti myös muita
hankkeita, joilla edistetään hyvinvointia Suomen kansakunnan hyväksi.
Toimintaa voidaan harjoittaa myös Suomen ulkopuolella, mutta sillä on oltava
selkeä ja vahva yhteys Suomeen.
Avustuksen hakeminen - JAES
Avustushakemus tehdään sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.
Vain sähköisesti toimitetut hakemukset käsitellään.

Palvelemme arkisin klo 8.00–16.00. Yhteydenotot
ensisijaisesti sähköpostitse.
Asiamies Hanna-Mari Peltomäki
hanna-mari.peltomaki@jaes.fi
p. 09 6120 6212
p. 09 6120 6210 / Marja Leskinen, asiamies.
Sähköposti: mkl@jaes.fi

PIELAVEDEN KUNTA
Toiminta-avustukset /Kohdeavustukset
Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset ovat kohdeavustuksia, eli
tapahtumiin kohdistuvia. Avustusta haettava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa

Sivistyslautakunnan avustusten osalta
osastopäällikkö
040 487 0931

Jatkuva haku
www.pielavesi.fi/
kohdeavustushaku

LUENNOT JA KOULUTUKSET
Tanja Jänicke
tanja@mesenaatti.me
050 382 0333

Jatkuva haku

Ennen maksatusta yhdistysten on toimitettava kunnan taloustoimeen
edellisen vuoden tilinpäätöstiedot (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja
tilintarkastuskertomus).

YHTEISÖ-/JOUKKORAHOITUS
Uusi rahoituksen keräämisen tapa esimerkiksi kulttuuriprojekteihin on 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”.

”Mesenaatti.me -palvelussa yksittäiset ihmiset, työryhmät, yhteisöt,
yhdistykset, järjestöt ja yritykset, niin vakiintuneet toimijat kuin
ensikertalaisetkin voivat esitellä projektejaan ja hakea niille tukea.
Rahoittaakseen projekteja ei tarvitse olla äveriäs tai olla kokemusta
aiemmasta sijoitustoiminnasta. Mukaan tukemaan pääsee usein jo
kympillä. Rahoittaja voi olla yksityishenkilö tai yhteisö (yritys, yhdistys,
säätiö tai 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/

YHTEISÖASIAKKAAT: KAMPANJASUUNNITTELU JA
-MARKKINOINTI, PRO-SIVUT, YRITYSYHTEISTYÖ,
KUNTA-ASIAKKAAT
Organisaatioille on tarjolla useita
joukkorahoitustyökaluja nimellä Mesenaatti.PRO.
Lue mahdollisuuksista lisää.
Tanja Jänicke (ks. yllä)
Pauliina Seppälä
pauliina@mesenaatti.me
050 572 7910

