Asukas- ja kyläyhdistysten varainhankinta
Merja Kaija, kyläasiamies
Pohjois-Savon Kylät

Työllistäminen

Tanssilava

Kahvila,
kesäkioski

Arpajaiset

Kirpputori

Jäsenmaksut

YHDISTYS /
JÄRJESTÖ

Osallistumis
maksut

KKI-hanketuki

Sponsorit
Hanke X

Mainostilan
myynti,
kampanja
Ravintolapäivä

Mainosmyynti

Testamentti,
lahjoitukset

Kannatusjäsenmaksut

Palvelutuotanto
/elinkeinotoiminta

Tapahtuma 1

Kunnan /
kaupungin
avustus

Kyläapu

Kurssimaksut

Kyläläiset
osuudet
esim.
kylätaloon

Säätiö tai
rahasto

Osallistumismaksut
Paikalliset
yritykset,
näkyvyys
hankkeessa
Talkootyö

Miettikää rahoitus- ja varainhankintaa
• Mihin tarvitsette rahaa? Mihin on asuinalueella /
kylällä tarvetta?
• Millaista panostusta voitte käyttää
varainhankintaa?
• Onko käytettävissä omarahoitusta, jos sitä
tarvitaan? Miten on väliaikaisrahoituksen suhteen
tilanne?
• Jonka jälkeen voi miettiä, mistä haetaan ja minkä
verran rahoitusta ja mihin tarkoitukseen?
• Hakemusten tekoon tulee varata riittävästi aikaa.

Huomioita rahoituksen suhteen
• On muistettava, kun haetaan avustuksia tai hankkeita:
 Yhdistyksen tulee pääsääntöisesti olla rekisteröitynyt (poikkeuksiakin on mm.
kuntien avustuksissa sekä nuorten omissa avustuksissa)
 Liitteitä tarvitaan ja yleensä päätöksiä: yhdistysrekisteriote, edellisen vuoden
tilinpäätös ja toimintakertomus, voimassa oleva toimintasuunnitelma ja
talousarvio sekä tilintarkastajienlausunto / toiminnantarkastajien lausunto,
muitakin liitteitä voidaan vaatia esim. verovelkatodistus. Sekä hallituksen
päätöksen hakea rahoitusta.
 Hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoituksen omaavat henkilöt
(samat, jotka on ilmoitettu yhdistysrekisteriin).
 Muistakaa tehdä nimenkirjoittajien muutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen
 Tällä ohjelmakaudella sähköinen haku Leadereissa Hyrrän kautta vaatii Katsotunnisteet
 Säännöistä selviää mitä yhdistys voi tehdä  tarkastakaa säännöt
(rahoitettavan toiminnan tulee olla sääntöjen mukaista).
 Sääntöjä voi tarvittaessa muuttaa, mutta sääntöjen on sallittava toiminta mitä
tehdään varainhankinnaksi

Millä kaikella voisi hankkia rahaa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Konsertit, hyväntekeväisyyskonsertit,
kuorojen kanssa yhteisesitys
Diskot ja tanssit, ystävänpäivätanssit
Bingo illat (luvanvaraista)
Toripaikkamaksut
Joulumyyjäiset
Tuotemyynti
Kirpputori, paikkamaksut
Huutokauppa
Hyväntekeväisyyshuutokauppa (osa
kyläläisten myyntiin tuotavien
tavaroiden tuotosta kyläyhdistykselle)
Kyläkirjat, historiikit
Muisteluillat, vanhustenpäivä

•
•
•

•
•
•
•
•

Joulupukkivälitys
Saunavastat  yrityksille
Tapahtumiin pieniä maksullisia juttuja:
onginta, arpajaiset, kasvomaalaus,
hevosajelu, onnenpyörä, kärriajelu,
koiravaljakko
Muotinäytös (paikallisten yritysten
vaatteet)
Isäinpäiväruokailu / Äitienpäivälounas
Jouluruokailu /Pikkujouluruokailu
Ravintolapäivä
Kylällä toimivan yrityksen / maatilan
kanssa yhdessä avoimet ovet,
kyläyhdistys vastaa esim. kahviosta,
lettujen myynnistä, makkaran
myynnistä

Millä kaikella voisi hankkia rahaa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Rompetorit, kesätorit, kylätori
•
Käpyjen, sammaleen, jäkälän keräys ja
myynti
•
Tapahtumien lippujen myynti
•
Pilkkikisat, ongintakisat
•
Kylän julkkisten hyödyntäminen!
•
Ravintolapäivä
Iltamat
•
Järjestyksen valvojien vuokraus
•
Yhteinen palsta-alue/ kasvimaa
Yötapahtuma (esim. taajamissa missä •
liikkeitä) Kyläympäristön
tuotteistaminen matkailuun, maisemat,
kulttuurihistoria
Historian esittely

Leirikoulut /kylätalojen markkinointi
leirikoulujen käyttöön
Kyläläisten ja yrittäjien yhteinen ilta
Tienvarsien siivous, ympäristönhoito
työt
Kylän jääkiekkokaukalon ylläpito
Hiihtolatujen / moottorikelkka
reitistöjen ylläpito
Avoimet Kylät –päivän tapahtuma
Polttopuun myynti
Postilaatikkokatosten rakentaminen

Millä kaikella voisi hankkia rahaa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kylätalkkari, mökkitalkkari
Talkooapu
Opastetut kyläkävelyt
Kesäteatteri
Teatteriryhmä / muu esiintyjä
esiintymään sponsorin tukemana
Kylätapahtumissa kahvitukset,
ruokailut yms.
Arpajaiset (luvanvaraista)
Rahankeräys (luvanvaraista)
Teatteri- ja tai konserttimatka
Ostosmatka
Messumatka
Kylälehden tekeminen ( mainosten
myynti)

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Mainostaulu
Ohjelmalliset tilaisuudet
Palveluiden myynti
Renkaiden vaihto tempaus 
kyläyhdistys organisoi ja hankkii tekijät
ja saa maksun
Kosmetiikan myynti
Kylän palvelut yksiin kansiin (jaetaan
kaikille talouksille, mainostuotot,
yritykset ja paikallistekijät esiin)
Urheilukisojen järjestäminen
Hullut hauskat kyläkisat!
Tilavuokraus
Joulukuusten myynti
Joulutapahtuma

Millä kaikella voisi hankkia rahaa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lasten / nuorten diskot
Askarteluillat
Kurssit
Luontokohteiden kartoitus
Liikuntaryhmät
Koiranäyttely
Lapsille kerhotoimintaa
Sienikurssi
EA-kurssi yms.
Kesätori, lähituotteiden myyntipiste
Tonttipörssi
Mainokset kotisivuille
Kylätuotteiden myynti
Paikalliset yritykset esille-tapahtuma
Vuokraustoiminta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muotinäytös -> oman kylän tuottajat ja
tuotteet esille
Tuotteistetut palvelut
Lähimatkailukohde
Huutokauppa
Hyväntekeväisyys tapahtuma
Arvauskilpailut (luvanvaraista)
Juhlavuodet
Rantakala / rosvopaisti
Lastentapahtumat / perheiden
tapahtumat
Aurausviittojen teko ja pystytys
Myyjäiset

Säätiöt ja rahastot
• Säätiöt ja rahastot jakavat avustuksia
yleishyödylliseen toimintaan
• Hakuajat löytyvät usein nettisivuilta tai osa
säätiöistä ilmoittaa hakuajat lehti-ilmoituksella
• Kaikilla säätiöille ei ole jatkuvia hakuaikoja
• Säätiöillä on omat tavat millä raportoidaan
avustuksen käytöstä sekä monella omat
sähköiset hakujärjestelmät
• http://www.aurora-tietokanta.fi/

Pohjois-Savo säätiöt ja rahastot
• POHJOIS-SAVON RAHASTO
Pohjois-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna
1963. Pohjois-Savon rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä
tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat pohjoissavolaiset hakijat ja
maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Rahaston toimialueeseen kuuluu 20 kuntaa.
Pohjois-Savon rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista
nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja lahjoittajien toivomiin tarkoituksiin, näiden
alojen ulkopuolelle jääviä aloja tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.
https://www.skr.fi/fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto
Pohjois-Savon rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2016.
• OLVI-SÄÄTIÖ
http://www.olvisaatio.fi/web/olvisaatio/
Sääntöjensä mukaan Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa,
vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja edistää kala- ja maatalouden kehittämistä.
Säätiöllä on kaksi apurahan hakuaikaa vuosittain:
- keväthaku 1.1. - 31.3.
- syyshaku 1.7. - 30.9

Säätiöitä ja rahastoja
• STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN SÄÄTIÖ
http://www.sjundemars.com/
• RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ
http://www.ragnarekberginsaatio.fi/
• PÄIVIKKI JA SAKARI SOHLBERGIN SÄÄTIÖ
http://www.pss-saatio.fi/
Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä,
terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja
sosiaalisina apurahoina.
• ALLI PAASIKIVEN SÄÄTIÖ
http://www.allipaasikivensaatio.com/
Säätiö toimii perheen sosiaalisen turvallisuuden lisäämiseksi yhteiskunnassa ja Suomen kotien
aineellisen ja henkisen tason kohottamiseksi. Säätiö jakaa apurahoja ja hankeavustuksia säätiön
tarkoitusta koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kansalaistoimintaan. Apurahoja jaetaan
vuosittain. Yhteisöt voivat hakea osarahoitusta yllä mainittuihin aihepiireihin liittyviä tutkimus- ja
kehittämishankkeita varten.

•

VATES-SÄÄTIÖ

http://www.vates.fi/etusivu

•

TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ

Vuonna 1938 perustettu Talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Säätiö
vaalii perinteitä, mutta se elää myös ajassa ja luo uutta talonpoikaiskulttuuria.
http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/

Säätiöitä ja rahastoja
•

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ

http://www.metsasaatio.fi/
Metsäsäätiö rahoittaa hankkeita, jotka edistävät maamme metsäelinkeinoa.
Metsäsäätiön rahoittamia kohteita
http://www.metsasaatio.fi/varojen-kaeyttoe/kouluyhteistyo-ja-nuorisotyo
• JANE JA AATOS ERKON SÄÄTIÖ
http://www.jaes.fi/
Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja tekniikan, talouden ja lääketieteen tutkimuksiin,
kulttuurihankkeisiin sekä muihin hankkeisiin joilla edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.
Hakemuksia käsitellään säätiössä jatkuvasti, joten ennalta määriteltyä hakuaikaa ei ole.
• MAJOJASÄÄTIÖ
http://www.majaoja-saatio.fi/home/
Säätiön tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää sen kaikissa ilmenemismuodoissa.
Apurahaa voi hakea erilaisiin kulttuurihankkeisiin, opintoihin, opintomatkoihin, tutkimustyöhön,
työskentelyvälineiden hankintaan, työskentelykuluihin, näyttelytoimintaan, esitysten valmisteluun ja
sävellystyöhön.
MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ
http://www.miinasillanpaa.fi/
• JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
http://www.wihurinrahasto.fi/

Säätiöitä ja rahastoja
• Metsämiesten säätiö
Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla
toimivien ihmisten henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Apurahat suunnataan
tehtävämme mukaisesti tutkimukseen, metsäkulttuuriin, koulutukseen, viestintään ja
hyvinvointiin. http://www.mmsaatio.fi/www/fi/index.php
• Suomen Luonnonsuojelun säätiö
Suomen Luonnonsuojelun Säätiön apurahat luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään
tieteelliseen, taiteelliseen ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen
toimintaan. http://luonnonsuojelunsaatio.fi/
• Kalevala korun kulttuurisäätiö
http://www.kalevalakoru.fi/yritys/kulttuurisaatio
Kalevala Koru jakaa yhteistyössä omistajajärjestönsä Kalevalaisten Naisten Liiton kanssa vuosittain
apurahoja suomalaisen kulttuurin edistämiseen oman kulttuurisäätiönsä kautta. Apuraha voidaan
myöntää yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyvään
tutkimus- ja julkaisutoimintaan, esittävään taiteeseen ja kädentaitoihin. Kulttuurisäätiö julkistaa
vuosittain teeman, johon liittyviä hankkeita apurahapäätöksissä erityisesti painotetaan.

Säätiöitä ja rahastoja
•
ALFRED KORDELININ RAHASTO
http://www.kordelin.fi/
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi..
•
KANSAN SIVISTYSRAHASTO
http://www.sivistysrahasto.fi/
Kansan sivistysrahasto muodostuu yli 80 erilaisesta rahastosta. Apurahoja jaetaan yleis-, erikois-, nimikko- ja
maakuntarahastoista. Rahastojen tarkoituksissa on painotuseroja. Rahasto jakaa hakemuksesta apurahoja
tieteen ja taiteen tekijöille, opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille. KSR:n pääjaon hakemuksessa
on mahdollista erikseen mainita rahasto, josta apurahaa haetaan.
•
TAH-säätiö Tiina ja Antti Herlinin säätiö
http://www.tahsaatio.fi/saatio/
•
POHJOISMAINEN KULTTUURIRAHASTO
http://www.nordiskkulturfond.org/fi
Rahaston tehtävänä on edistää Pohjoismaiden, eli Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin, sekä
itsehallintoalueiden, eli Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin, välistä kulttuuriyhteistyötä.
Rahasto edistää monipuolista taide- ja kulttuuritoimintaa, jota harjoittavat sekä ammattilaiset että
harrastelijat. Rahasto myöntää apurahoja laadukkaalle, kauaskantoiselle, avoimelle ja moninaisuutta
edustavalle toiminnalle, jonka puitteissa niin perinteiset kuin uudetkin työskentelymuodot voivat kehittyä.
Rahasto myöntää apurahoja esimerkiksi konferensseille, konserteille, kiertueille, näyttelyille ja festivaaleille.
Tuettavat hankkeet voidaan toteuttaa sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella. Erityispainopisteinä mm. toiminta
joka toteutetaan Pohjolassa haja-asutusalueilla.

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/Keskusrahasto
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua
kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, jatkoopintoja ja erilaisia hankkeita. Tieteen apurahat on suunnattu lisensiaattija väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn,
jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön Apurahat myönnetään pääasiassa
yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöille myönnettävät apurahat
kohdistuvat lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.
Työryhmä tai muu rekisteröimätön yhteisö voi jakaa myönnetyn apurahan
jäsentensä kesken. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon piiriin kuuluville
laitoksille ja yhteisöille
Hakuaika: Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle.
https://www.skr.fi/fi/suomen-kulttuurirahasto-0

Rahankeräykset ja arpajaiset





Rahankeräys on toimintaa, jossa kerätään yleisöön vetoamalla vastikkeetta rahaa.
Vastikkeeksi keräykseen osallistujalle saa antaa ainoastaan rahankeräysluvan saajan tai
keräyksen tunnuksen, jolla ei ole itsenäistä taloudellista vaihdanta-arvoa
(keräystunnus).
Rahankeräys saadaan toimeenpanna vain viranomaisen antamalla luvalla
(rahankeräyslupa).
Rahankeräyslupa maksaa ja täytyy täyttää rahankeräyslupahakemus ja rahankeräys
täytyy myös tilittää ja tehdä selvitys: Lisätietoja Poliisin sivuilta:
https://www.poliisi.fi/luvat/rahankeraysluvat



Arpajaisia on erilaisia, joten kannattaa olla tarkkana millaisen luvan tarvitsee, riittääkö
pelkkä tilitys vai voiko pitää ilman lupaa.



https://www.poliisi.fi/luvat/tavara-arpajaiset/tavara-arpajaisluvat

Muita rahoitusvinkkejä
• Joukkorahoitus
•
•

Vastikkeellinen toiminta ei vaadi rahankeruulupaa (rajaa toimintaa sijoittanut saa jonkun
vastikkeen)
Netissä palveluita joilla voi kerätä yhteisörahoitusta esim. http://mesenaatti.me

• Sponsorit ja yhteistyökumppanit
•
•
•

Voi olla muutakin kuin rahaa, kahvit kauppiaalta, lumenauraus paikalliselta
yrittäjältä, tilankäyttö metsästysseuralta tai muilta yhdistyksiltä, kyläpäivään
yrittäjät mukaan esittelemään palveluita
Savon Voima, hakee yhteistyökumppaneita yleensä vuoden vaihteessa
Lionsklubit, Rotary klubit Kauppakamarit, nuorkauppakamarit, yrittäjäjärjestöt

• Tuotteistetut palvelut yms. Kylämatkailu, kylätalon
hyötykäyttö  monipalvelukeskus
•
•

Tuotteistettuja paketteja esim. mökkiläisille, vapaa-ajanasukkaille, matkailijoille, oman kunnan
muille asukkaille, lähikaupunkien asukkaille, koululaisille, päiväkodeille, vanhuksille..
Lyhyitä opastuksia, maisemaan tutustumista, historialliset kohteet, erikoisuudet www.lomalaidun.fi

Kylätalon kunnostus, erilaisia
rahoitusmahdollisuuksia
• Kylätalot kuntoon opas löytyy netistä
• Kylä talot käyttöön opas netistä
• Leader-ryhmät Pohjois-Savossa (Ylä-Savon Veturi ry, Kalakukko ry,
Mansikka ry)
• Suomen Kotiseutuliitto, seurantaloavustus
• Ely-keskus maaseudun kehittäminen
• Energiatuki Ely:n kautta
• Yritys tai yhteisö voi hakea energiatukea energian säästöä, käytön
tehostamista tai uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin
investointi- ja kehittämishankkeisiin.
•

Energiatuen hallinnointi ja päätöksenteko on keskitetty Pirkanmaan ELYkeskukseen 1.1.2015 alkaen. Käsittelijät ovat kuitenkin alueilla ja hakemukset
toimitetaan edelleen oman alueen ELY-keskukseen.

• Museoviraston avustukset (seuraava dia)
(huom! ei päällekkäistä tukea esim. museovirasto ja ely, jos saa
kotiseutuliitosta)

Museoviraston avustukset
•
•
•
•
•
•

•

Museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa oleville, lakisääteisen valtionosuuden ulkopuolella
oleville museoille.
Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Museoiden omiin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa toteutettaviin hankkeisiin.
Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen(Hakuaika 1.9.30.10.2015)
Ensisijaisesti maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen.
Rakennusten entistämisavustukset (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttävään korjaamiseen
Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon (Hakuaika 1.9.-30.10.2015)
Muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon.
Avustukset Suomen maailmanperintökohteiden hoitoon
(Hakuaika 1.9.-30.11.2015)
Maailmanperintökohteiden ja niillä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille ensisijaisesti niihin
toimenpiteisiin joilla varmistetaan kohteen säilyminen maailmanperintöstatuksen mukaisena.
Perinnealusten entistämisavustukset
Avustukset on tarkoitettu arvokkaiksi luokiteltujen alusten kunnostus- ja entistämistöihin sekä
perinteistä kunnostustyötä tekevien telakoiden ja veistämöiden kiinteiden koneiden ja laitteiden
korjaukseen. (Haku alkaa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana vuonna 2016).

Vuonna 2016 myönnettävät avustukset julistetaan haettavaksi edellisen vuoden syksyllä. Ratkaisu
annetaan pääsääntöisesti 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.
•

http://www.nba.fi/fi/avustukset

KKI-hanke
(Kunnossa Kaiken Ikää-hanke)
KKI- hanketuki
KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille, jotka
järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntatoimintaa sekä kehittävät keinoja kannustaa
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikuntaharrastuksen
pariin. Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille. Hanketuella
kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä
painopistealueita:
• liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua
• työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
• fyysisesti huonokuntoisten miesten aktivointi
Hakuajat
Hanketukea voi hakea kahdesti vuodessa: maaliskuussa (1.-31.3) ja syyskuussa (1.30.9.). Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa eli joka toisella
hakukierroksella.
•

http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki

Mihin KKI-tukea?
• KKI-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelma
jakaa taloudellista tukea kolmessa eri muodossa:
• 1) KKI-hanketuki
Taloudellinen tuki paikallisille toimijoille työikäisten
liikuttamiseksi.
• 2) KKI-koulutustuki
Taloudellinen tuki vertaisohjaajien
liikuntakoulutukseen ja liikuntaneuvontaa edistävään
koulutukseen.
• 3) KKI-kehittämishanketuki
Taloudellinen tuki pitkäjänteiseen toimintamallien
kehittämiseen.

KKI-tuen käyttö (Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelma 2015.)

KKI-HANKE POIMINTOJA
•

•

Sotkamo, Sapsoperän Kyläyhdistys ry. Hankkeen kohderyhmänä ovat keski-iän
ylittäneet miehet ja naiset. Hankkeen tavoitteena on saada osallistujat
harrastamaan liikuntaa säännöllisesti kodin ulkopuolella sekä osallistuttamaan
kyläläisiä yhteiseen toimintaan ja korostamaan sosiaalisen kanssakäymisen
merkitystä. Hankkeessa järjestetään vuonna 2013 aloitetut lentopehmopallo sekä
jumpparyhmät 1x/vk sekä kokeneemmille lentopalloilijoille oma ryhmä sekä
jumppa 1x/vk.
IISALMI Lippuniemen asukasyhdistys ry Lippuniemi liikkeelle; Kohderyhmänä ovat
yli 40-v vähän liikkuvat miehet ja naiset. Tavoitteena on innostaa alueen asukkaita
huolehtimaan terveydestään ja liikkumaan sekä saada asukkaat huomaamaan
lähiympäristön tarjoamat mahdollisuudet monipuoliseen liikuntaan ja
hyödyntämään jo valmiita liikunta-alueita/liikuntalaitteita. Sisältö: 6 säännöllisesti
toimivaa liikuntaryhmää:1) Kävelylenkit sauvojen kanssa tai ilman reippaille
kävelijöille, 2) Kävelylenkit sauvojen kanssa tai ilman hitaimmille kävelijöille, 3)
Perusjumppaa, 4) Istumajumppaa, 5) Joogaa 6) Luontoliikuntaryhmä.
Ryhmätoimintaan sisällytetään myös terveystietoutta. Toimintojen kesto on n. 1h/
1-2x/vk. Ryhmiä käynnistetään sitä mukaa kun niihin saadaan vetäjiä ja rahoitusta.
Ryhmien koko n. 10-20 hlöä. 1 000€

KKI-HANKE POIMINTOJA
•

•

VESANKA Vesangan kyläyhdistys ry; Läntisen Jyväskylän mies liikkuu; Hankkeen
kohderyhmänä ovat vähän liikkuvat yli 40-v miehet. Tavoitteena on saada väh. 50
Jyväskylän läntisissä kylissä asuvaa, yli 40-v miestä liikkumaan säännöllisesti.
Hankkeessa perustetaan 4 ryhmää: 1) Seniorijumpparyhmä (10-15 hlöä) kootaan
yhteistyössä Kuohun ja Vesangan eläkkeensaajien kanssa. Kokoontumisia on tunti 1
krt/vko. 2) Sisäpeliryhmään kootaan 15 yli 40-v miestä yhteistyössä
kyläyhdistyksen, Vesangan Vesan ja Vesangan Marttojen kanssa. Ohjelmassa on
vuoroviikoin sählyä, sulkapalloa ja lentopalloa. 3) Lavatanssiryhmä (20 hlöä)
opettelee lavatanssin alkeita 8 krt, jonka jälkeen on tanssit. 4) Löydä oma lajisiryhmässä tarjotaan lajikokeiluja miehille (20 hlöä). Lajeina mm. jousiammunta,
keilailu, hiihto, karting, golf, suunnistus, melonta, jalkapallo, uinti, sulkapallo
+luentoja. 2 500 €
Iisalmi, Varpasen kyläseura. Hanke Vetreyttä ja virkeyttä Varpasille! Hankkeen
kohderyhmänä ovat itäisen Iisalmen aikuiset, erityisesti ennestään liikkumattomat
miehet. Hankkeen tavoitteena on terveyttä edistävien lähiliikuntamahdollisuuksien
lisääminen (nyt 30 km päässä) vastaamalla kyläläisten tarpeisiin ja toiveisiin
matalan kynnyksen liikuntapalveluista, jotka toimivat omalla kylällä.
Erityistavoitteena on liikkumattomien miesten aktivoiminen liikkumaan sekä
kiinnostumaan terveellisistä elämäntavoista. Hankkeessa on tarkoitus järjestää
liikuntatoimintaa suljetun kyläkoulun sisäliikuntatiloissa sekä koululle rakennetussa
kuntosalissa. Hankkeessa järjestetään viikoittain kuntojumppaa ja
kuntosaliharjoittelua. Tukisumma 3 000 €

Lapset ja nuoret
Suomen lasten ja nuorten säätiö Myrsky-hanke
http://www.myrsky.info/haku./
Myrsky tuo nuorille voimaa ja rohkeutta löytää oma polkunsa
Suomen lasten ja nuorten säätiön Myrsky -hanke jakaa
projektitukia paikallisille taideprojekteille, joissa nuoret ovat itse
taiteentekijöinä. Seuraavan kerran Myrsky-projektitukia voi todennäköisesti
hakea keväällä 2016.

CIMO
CIMOn tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä
koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa.
Tukea voi hakea mm. nuorten ryhmävaihtoihin.
http://www.cimo.fi/

Aluehallintovirasto avustus lasten ja
nuorten paikallinen harrastustoiminta
Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain avustusta lasten ja nuorten paikalliseen
harrastustoimintaan. Avustuksella pyritään opetus- ja kulttuuriministeriön
asettamien tavoitteiden mukaisesti lisäämään lasten ja nuorten tasapuolisia
harrastusmahdollisuuksia. Toiminnalta edellytetään sisällöllistä laadukkuutta,
säännöllistä viikoittaista ja lukuvuotista toteutusta sekä kaikille avointa ja
tasapuolista osallistumismahdollisuutta. Toiminnan järjestäjä ei saa edellyttää
toimintaan osallistuvilta järjestäjäorganisaation jäsenyyttä ja mahdollisten
osallistumismaksujen tulee olla kohtuullisia, jotta kaikkien tosiasiallinen
mahdollisuus osallistumiseen toteutuu.
http://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuorten-paikalliseenharrastustoimintaan#.Uy6PZfl_spk
Vuoden 2016 valtionavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan ovat
haettavissa. Hakuaika päättyy 15.12.2015 klo 16.15, jolloin asiakirjojen tulee olla viranomaisen
käsiteltävänä. Hakuohje ja -lomake löytyvät sivun oikeasta laidasta, kohdasta "Lomakkeet".
Hakemus tulee toimittaa siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueella harrastustoiminta
järjestetään. NYT HAETAAN TUKEA TOIMINTAAN AJALLE 6.6.2016-31.5.2017

Muita
• RAY Raha-automaattiyhdistys –
projektiavustukset
• https://www2.ray.fi/fi/hakeminen/projektiavu
stus
• Taiteen edistämiskeskus
• http://www.taike.fi/fi/etusivu
• Kokeilukulttuuri-hankkeet 2016 alkaen
• http://kokeilevasuomi.fi/etusivu

Pohjois-Savon kotiseutuyhdistyksen
avustukset kotiseututyöhön
Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto jakaa hakemuksesta avustuksia
kotiseututoimintaan Pohjois-Savossa. Avustusta ei jaeta rakennushankkeisiin. Hakuaika
on maaliskuussa.
Hakijan tulee liittää mukaan selvitys ja talousarvio toiminnasta/asiasta, johon
avustusta haetaan. Siinä on käytävä ilmi kokonaiskustannusten lisäksi menojen
jakautuminen tarvikekuluihin, mahdollisiin ostopalvelujen kustannuksiin (palkat,
konetyöt yms.) ja muihin kuluihin sekä tieto mahdollisista muista avustuksista.
Edelleen liitteinä tulee olla hakijan (yhdistyksen/yhteisön) kyseiselle vuodelle laaditut
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Avustusta päätettäessä katsotaan käsittelyssä
olevan asian osuutta/merkitystä hakijan kokonaistoiminnassa.
Avustettavan toiminnan tulee olla Suomen Kotiseutuliiton toimintaperiaatteiden
mukaista sekä soveltua niihin ohjeisiin, jotka Pohjois-Savon kotiseutuyhdistysten liitto
on laatinut Olvi -säätiön avustuksen käyttämisestä.
http://www.kotipihlaja.fi/avustukset/

Suomi100-ohjelma
• Kuka tahansa voi ehdottaa hanketta Suomi 100 -ohjelmaan. Mukaan voi
hakeutua aina syksyyn 2017 asti. Ohjelmavalmistelun periaatteet,
edellytykset ohjelmaan valittaville hankkeille sekä verkkohakulomakkeen
löydät alla olevista linkeistä.
• Suomi 100 -hanke voi tietyillä edellytyksillä tehdä ohjelmahankkeen
kanssa myös laajempaa yhteistyötä. Tarve laajempaan yhteistyöhön
arvioidaan juhlavuoden kokonaisuuden kannalta, ja se voi sisältää
taloudellista osallistumista. Laajemman yhteistyön haku päättyi 15.9.2015.
Uuden haun tarve ja sisältö arvioidaan päättyneen hakukierroksen
perusteella, ja mahdollisesti avautuvasta hausta kerrotaan tällä sivulla.
• Hae ohjelmaan verkossa. Tutustu ensin hakemisen edellytyksiin ja
ohjelmaan liittymisen sopimukseen.
• Lue lisää: http://suomi100finland.fi/etusivu
• Voi hakeutua mukaan, mutta saada myös rahoitusta (valtakunnalliset
hankkeet) sekä tulossa Pohjois-Savon Liiton kautta alueellista rahoitusta
Pohjois-Savoon Suomi 100-tapahtumiin.

Vinkkejä ja lähteitä
• Kylien liiketoimintaopas (keltainen kansi)
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/Hankkeet/Kylien-LiiketoimintaOpas-Internet.pdf
•

Mistä rahat toimintaan? Neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan (vihreä
kansi)
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/kuvat%20ajankohtaista/VarainhankintaOp
as.pdf
•

Yhdistykset toteuttamassa itseään ja palvelemassa yhteiskuntaa Handbook Kolmas
lähde
https://www.innokyla.fi/documents/859508/c2df804f-1d9d-4761-b385-0fedbacd385f
• Mmm… Leader-toimintaa 2007-2013 2/2014 lehti
(jossa esiteltynä viime ohjelmakauden rahoitetut hankkeet)
http://www.mansikkary.fi/files/file/Leader_tulostettava%20(1).pdf

Avoimet Kylät 2016
• Valtakunnallista Avoimet Kylät-päivää
vietetään 11.6.2016, kaikki mukaan nostetaan
kylät yhdessä esille.
• Ilmoittautumiset 31.3.2016 mennessä
pohjoissavonkylat@gmail.com
• Vuoden 2014 ja 2015 Avoimet Kylät –
tapahtumista tietoa
• http://www.pohjoissavonkylat.fi/fi/Avoimet+Kyl%C3%A4t+.html

Kiitos!
Merja Kaija
Kyläasiamies
Pohjois-Savon Kylät ry
045-1791070
pohjoissavonkylat@gmail.com
www.pohjois-savonkylat.fi  kylätoiminnan työkaluja
Facebook: Pohjois-Savon Kylät ry
Twitter: @PSKylat

