Kylätoimijoille Iisalmen kyläilta 1.4.2014
Rahoitus ja varainhankinta
Merja Kaija, kyläasiamies, Pohjois-Savon Kylät

Varainhankinnan muotoja
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäsenmaksut
Arpajaiset, myyjäiset, keräykset
Lahjoitukset, testamentit
Yritysyhteistyö, sponsorointi, mainostulot
Avustukset, apurahat, palkinnot
Tapahtumat, tempaukset
Hankkeet ja projektit
Harrastustoiminnan tuet
Muut

Hankkeet osana varainhankintaa
• Hanketoimijan käsikirja, Maaseutuverkoston
julkaisuja
• Kattava peruskirja, johon kannattaa tutustua,
jos hankkeita ei ole ennen hakenut
• http://www.maaseutu.fi/attachments/newfo
lder_94/5v2z7Cy5I/MMM_MSV_HO_esfi_B5
_161110.pdf

Hankkeen tai projektin suunnitelma
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitä hankehakemukseen tulisi kirjoittaa
Hankkeen tausta ja tarve
Hankkeen tavoite
Hankkeen perustiedot
Hankkeen tulokset
Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu
Tarvittavat resurssit ja kustannusarvio
+ lausunnot ja suositukset

Kansalaisen käsikirjan malli
http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Hankesuunnitelma
OK-opintokeskus Apua hankkeen suunnitteluun
http://www.ok-opintokeskus.fi/apua-hankkeen-suunnitteluun

Varainhankinta vinkkejä
• On muistettava, kun haetaan avustuksia tai hankkeita:
• Yhdistyksen tulee olla rekisteröitynyt (poikkeuksiakin on
mm. kuntien avustuksissa sekä nuorten omissa
avustuksissa)
• Tarvitaan yleensä liitteeksi: yhdistysrekisteriote, edellisen
vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus, voimassa oleva
toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä
tilintarkastajienlausunto / toiminnantarkastajien lausunto
• Hakemuksen allekirjoittavat yhdistyksen
nimenkirjoituksen omaavat henkilöt
• Muistakaa tehdä nimenkirjoittajien muutokset Patentti- ja
rekisterihallitukseen

Varainhankinnasta
• Varainhankintaa tulee suunnitella  siinä
vaiheessa kun tehdään talousarviota, mietitään
kylätalon remonttia, haetaan hanketta tai
tehdään suurempaa tapahtumaa tai tempausta
• Osa yhdistyksen toimintaa
• Varainhankinnastakin tulee kustannuksia, vaikka
tehtäisiin vapaaehtoisesti
• Kannattaa miettiä, millaisia summia on
hakemassa ja millainen työpanos siihen menee,
onko suhde oikea?

Varainhankinnasta
• Varainhankinnassa on myös riskejä –> mietittävä
millaisia voidaan ottaa
• Varainhankinta ei saa olla suurin osa
yhdistyksen toiminnasta vaan sen tehtävä on
tukea ja mahdollistaa toimintaa
• Säännöistä selviää mitä yhdistys voi tehdä 
tarkastakaa säännöt
• Sääntöjä voi tarvittaessa muuttaa, mutta
sääntöjen on sallittava toiminta mitä tehdään
varainhankinnaksi

Rahankeräykset aina luvanvaraisia
• 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
•
•
•

https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/ExternalFiles/Rahanker%C3%A4yslupahakemuslomake%
20suomenkielinen/$file/Rahanker%C3%A4yslupahakemuslomake%20suomenkielinen.pdf
Lisätietoja täältä:
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0A14F93E322B026BC22571DA002EBE85?opendoc
ument

Arpajaiset
•
•

Arpajaisia on erilaisia, joten kannattaa olla tarkkana millaisen luvan tarvitsee, vai pelkän
tilityksen tai esim. miniatyyriarpajaiset voi pitää ilman lupaa ja tilitystä.
https://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/905446A93FC28974C2256BC200465EA4?opendoc
ument

Yhdistyksen omaisuus / irtaimiston
vuokraus
• Vuokralle voi tarjota tiloja, astioita, penkkejä,
katoksia, urheiluvälineitä..
• Suomen Kylätoiminta ry:n sivuille vinkki
kylätoimijoille välivuokrausmallista
•

•
•

Kyläyhdistys tai joku muu yhteisö voi toimia maaseudun tyhjillään olevien rakennusten välivuokraajana,
kun esim. omistaja itse asuu toisella paikkakunnalla. Päävuokralaisena toimiva yhdistys edustaa tällöin
vuokranantajaa. Vuokrauksen toteuttamiseksi on tehty mallit, joita voidaan tapauskohtaisesti tarkentaa ja
muuttaa.
Lisätiedot ja mallit löytyvät Suomen Kylätoiminta ry:n sivuilta
http://www.kylatoiminta.fi/fi/kylatoiminta/Kylaetoiminta-Suomessa/ohjeita-ja-tukea-kylille.html

Kyläyhdistyksille lisää
• Kyläyhdistys voi pitää kylätalolla tai muussa
tilassa kahviota, tuottaa pitopalvelu- ja
ruokapalveluita mm. vanhuksille tai juhlapalvelua
kokonaisuutena
• Osa yhdistyksen toiminnasta voidaan katsoa
elinkeinotoiminnaksi ja jos elinkeinotoiminta
ylittää 8500 € rajan on toiminta myös
arvonlisäverollista. Yhdistyksen otettava itse
selvää verotuksellisista asioista.
• Yleensä jos kilpailevaa toimintaa, on toiminta
elinkeinotoimintaa

Varainhankinta vinkkejä
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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
Joulupukki välitys
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
Aurausviittojen teko ja pystytys
Tienvarsien siivous, ympäristönhoito työt
Kylän jääkiekkokaukalon ylläpito
Hiihtolatujen ylläpito
Arvauskilpailut (luvanvaraista)
Juhlavuodet
Rantakala / rosvopaisti
Lastentapahtumat / perheiden tapahtumat

Varainhankinta vinkkejä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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
Iltamat
Järjestyksen valvojien vuokraus
Rompetorit, kesätorit, kylätori
Käpyjen, sammaleen, jäkälän keräys ja
myynti
Tapahtumien lippujen myynti
Pilkkikisat, ongintakisat
Kylän julkkisten hyödyntäminen!
Hyviä vinkkejä otetaan vastaan ja lisätään
listaan.

Sponsorit ja yhteistyökumppanuus
• Paikalliset yrittäjät ja yritykset tai paikkakunnalla
toimivat yritykset
• Kohdennus mihin sponsoria haetaan, mitä voidaan
tarjota, näkyvyys, mainokset yms.
• Miten yhteistyöllä saadaan näkyvyys
yhteistyökumppanille / sponsorille, ja mitä siitä
saadaan vastineeksi.
• Voi olla muutakin kuin rahaa, kahvit kauppiaalta,
lumenauraus paikalliselta yrittäjältä, tilankäyttö
metsästysseuralta tai muilta yhdistyksiltä, kyläpäivään
yrittäjät mukaan esittelemään palveluita
• Näkyvyys tuo rahaa

Kylätalon kunnostus
• Kylätalot kuntoon opas löytyy netistä
http://www.kylatalo.fi/attachments2/rahoituskanavia%20
kyl%C3%A4talon%20kunnostukseen.pdf
• Leader-toimintaryhmät (Ylä-Savon Veturi ry, Kalakukko
ry, Mansikka ry Pohjois-Savossa)
• Suomen Kotiseutuliitto
• Ely-keskus
• Energiatuki Ely:n kautta
• Museovirasto kulttuurihistorialliset kohteet
(huom! ei päällekkäistä tukea esim. museovirasto ja ely,
jos saa kotiseutuliitosta

Muita vinkkejä
• Savon Voima, hakee yhteistyökumppaneita
• Lionsklubit, Rotary klubit (myös Iisalmessa)
• Kauppakamarit, nuorkauppakamarit,
yrittäjäjärjestöt
• Yrityksillä halua tukea muutakin kuin urheilua
• Pieniä summia ja arpajaisten palkintoja ja
lahjakortteja myös pieniltä yrityksiltä
• Paikallislehdiltä lehtijakso palkinnoksi

EU:n rahoitusmahdollisuudet
• EU:n rahoitusmahdollisuudet
http://www.pohjois-savo.fi/fi/psl/seminaarit/startti2020.php
Täältä löytyvät kaikki materiaalit, jotka ovat olleet esittelyssä Startti 2020 tilaisuuksissa.

Kuntien avustukset
Yleisavustukset toimintaa
Yhdistys- ja järjestötoimijoiden avustukset, joka kunnassa omanlainen hakujärjestelmä
Iisalmi
Iisalmen kaupunki antaa yhdistyksille lisätukea
iisalmelaisen työttömän palkkaamiseen
Tukimahdollisuudesta lisätietoa osoitteesta
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Asiointi_ja_neuvonta/L
omakkeet.iw3 > työllistäminen, palkkatuen lisätuki
Iisalmi:
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Asiointi-ja-neuvonta/Avustukset
Kaupunginhallitus myöntää avustuksia kylätoimikunnille ja kaupunginosayhdistyksille sekä
rekisteröidyille yhdistyksille. Lisäksi kulttuurilautakunta ja vapaa-aikalautakunta myöntävät
avustuksia oman toimialansa yhdistyksille. Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten
hakuaika on tammikuussa. Maksatus tapahtuu kevään aikana. Ennen maksatusta yhdistysten on
toimitettava kaupungin taloustoimeen edellisen vuoden tilinpäätöstiedot (toimintakertomus,
tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus)
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Asiointi-ja-neuvonta/Avustukset
Myös kulttuuripuolen avustukset!

Säätiöt
• Monet säätiöt jakavat tukevat avustuksilla
yleishyödyllistä toimintaa
• 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

Säätiöitä

•
STIFTELSEN 7:NDE MARS FONDEN SÄÄTIÖ
http://www.sjundemars.com/
Stiftelsen 7:nde Mars Fonden on senaattori Theodor Wegeliuksen vuonna 1931 perustama säätiö, jonka
tarkoituksena on edistää humanitäärisiä ja yleishyödyllisiä pyrkimyksiä. Vuonna 2013 säätiö jakoi 62 avustusta
yhteismäärältään 214.350 euroa. Säätiö on päättänyt avustusten jaossa erityisesti huomioida lasten ja nuorten
hyväksi tehtävää sosiaalista työtä.
•
RAGNAR EKBERGIN SÄÄTIÖ
http://www.ragnarekberginsaatio.fi/
Säätiön tarkoituksena on avustusten myöntäminen erityisesti turvattomaksi jääneille leskille, vanhuksille ja
orvoille sekä muutenkin lapsille ja vanhuksille kodin piirissä esiintyvän hädän lievittämiseen tilanteissa, joihin
suomalaisen yhteiskunnan tukijärjestelmät eivät ulotu tai joissa niistä saatava apu on riittämätön. Säätiö
toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia lähinnä järjestöille ja yhteisöille, jotka työskentelevät vanhus- ja
lapsityön, turvakotitoiminnan ja vanhustutkimuksen hyväksi. Viime aikoina on lasten ja ahdingossa olevien
lapsiperheiden ja näiden hyväksi työskentelevien yhteisöjen avustaminen saanut säätiön toiminnassa
enemmän painoarvoa.
•
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.

Säätiöitä
•

VATES-SÄÄTIÖ

http://www.vates.fi/etusivu

•

TALONPIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ

Vuonna 1938 perustettu Talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Säätiö
vaalii perinteitä, mutta se elää myös ajassa ja luo uutta talonpoikaiskulttuuria.
Säätiön perustajat päättivät jo säädekirjassa vuonna 1938, että säätiön tarkoituksena on paitsi vanhan
talonpoikaiskulttuurin tutkiminen ja tutkimusten julkisuuteen saattaminen myös herättää nuoressa
sukupolvessa elävää kiintymystä vanhaan kansankulttuuriin ja esi-isien suorittamaan työhön sekä
edistää siihen perustuvaa uutta talonpoikaiskulttuuria.
http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/

•

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
• JANES 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.

Säätiöitä
• 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. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin
kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen, taideteosten
hankkiminen ja konservointi ja kirjallisuuden edistäminen
• MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ
http://www.miinasillanpaa.fi/
Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnan painopistealueet ovat:
Vanhustyö, lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus, kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja
kehittämistoiminta, julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
• 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.
Hakuajat 2 kertaa vuodessa maaliskuun ja syyskuun loppuun.

Säätiöitä
• Metsämiesten säätiö
Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu metsäalan yleishyödyllinen säätiö. Tehtävänämme 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.

Rahastoja
• SUOMEN KULTTUURI RAHASTO 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.
Rahaston käytännön asioista vastaa asiamies, lehtori Antti Meurman.
Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika oli vuonna 2014 10.1.-10.2.2014.
https://www.skr.fi/fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto
• JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
http://www.wihurinrahasto.fi/

Rahastoja
• ALFRED KORDELININ RAHASTO
http://www.kordelin.fi/
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi.
Apurahan saamisen yleisenä ehtona on säätiön sääntöjen mukaisesti: että apurahalla
aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän suomalaiskansallista kulttuurityötä tai
edustavan suomalaisuutta ulkomailla ja että apurahan hakijalla on aikaisemman näytön
perusteella hyvät edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.
• 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.
Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa hankkeita. Maakuntarahastojen
tehtävä on apurahoja jakamalla tukea tiede-, taide-, kulttuuri- ja harrastetoimintaa.

Rahastoja
• 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 sekä Pohjolassa että sen ulkopuolella tehtävää 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.

Harrastustoiminta / liikunta
• Liikunta hankkeiden tukeminen.
• http://www.kkiohjelma.fi/hanketuki
• Kunnossa kaiken ikää -ohjelman paikallishankkeita on vuosien mittaan
syntynyt eri puolille Suomea yli 1000. Hankkeiden tavoitteena on
madaltaa aikuisväestön kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen
tarjoamalla heille esimerkiksi säännöllistä, ohjattua ryhmäliikuntaa, eri
lajien starttikursseja tai ohjaajien koulutusta.
• KKI-ohjelmalta hanketukea voi hakea paikallishankkeisiin, joissa hakijana
on rekisteröity yhteisö. Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKIohjelman tärkeitä painopistealueita. Vuosina 2014-2015 niitä ovat
erityisesti:
• liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
• työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit,
• painonhallintaan liittyvät liikunta- ja ravitsemusmallit sekä
• fyysisesti huonokuntoiset miehet.
• Hakuaika: Kaksi kertaa vuodessa 31.3. ja 30.9.

Taide ja kulttuuri
• 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

Taide ja kulttuuri
• Valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin
kunnissa ja alueilla
• http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/haettavana-avustuksiataiteen-ja-kulttuuriin-kehittamishankkeisiin#.Uy6OtPl_spk
• tai
• http://okm.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taite
en_ja_kulttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_alueilla.html?l
ang=fi

Lapset ja nuoret
• Nuorten Akatemia, nuorten ryhmille ja nuorten oma
ehtoiseen tekemiseen
• http://www.nuortenakatemia.fi/fi/nuorelle/
• Mahis- tuki, Päätä Itse ja Itse tehty-raha
• Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen
harrastustoimintaan, säännöllisen ja tavoitteellisen
harrastustoiminnan tukemiseen (1 kertaa viikossa)
• http://www.avi.fi/web/avi/avustukset-lasten-ja-nuortenpaikalliseen-harrastustoimintaan#.Uy6PZfl_spk
• Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus
• http://www.avi.fi/web/avi/lasten-ja-nuorten-liikunnankehittamisavustus#.Uy6QCPl_spk

Lapset ja nuoret
• Lasten ja nuorten säätiö
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. Projektien tulee tavoittaa myös vaikeassa
elämäntilanteessa olevia tai osallisuuden kokemuksen vahvistamista tarvitsevia
nuoria. Projektitukia voi hakea jatkuvasti ja päätökset tehdään säätiön hallituksen kokouksissa
noin 2 kertaa vuodessa.
• CIMO
CIMOn tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen,
työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. Voi hakea mm. nuorten
ryhmävaihtoihin tukea.
http://www.cimo.fi/

Metsä / METSO-ohjelma
•

METSO-ohjelman puitteissa haetaan uusia yhteistoimintaverkostohankkeita. Verkoston voivat
muodostaa metsänomistajat, yritykset, kyläyhteisöt tai järjestöt - kaikki metsien
monimuotoisuuden turvaamisesta kiinnostuneet tahot. Hankkeissa on ideana lisätä tietoa
METSO-ohjelmasta ja sen keinoista, edistää paikallista metsien monimuotoisuuden
turvaamista ja samalla maaseudun elinvoimaisuutta. Hakuilmoituksessa on hahmoteltu
muutamia teemoja, mutta kaikenlaiset ideat ovat tervetulleita. Lisää infoa hausta löytyy

•

http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/metsat/metso/yhteistoimintaverkostojen_haku_2014.h
tml

•

Toimivista ja päättyneistä verkostohankkeista saa tietoa metsonpolulta:

•

http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/index.php

Lisätietoa ja listoja säätiöistä
• Säätiöt verkossa, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
http://www.saatiopalvelu.fi/saatiot-verkossa.html
• SYL:n apurahatietokanta
http://apurahat.syl.fi/
• Kansalaisyhteiskunta.fi Säätiölista
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/saatiot_ja_raha
stot
• Virre säätiöhaku
https://virre.prh.fi/portal/dt?content.selectedChannel=foundationSear
ch
• Aurora tietokanta, tieteen, taiteen ja kulttuurin
rahoitusmahdollisuudet
http://www.aurora-tietokanta.fi/

Kansainvälinen vapaaehtoistyö
•
•

•

http://www.kvtfinland.org/
KVT järjestää vuosittain 10-15 kansainvälistä työleiriä Suomessa. Etsimme joka
vuosi uusia yhteistyökumppaneita leirejä isännöimään. Kansainvälinen työleiri voi
olla tapa toteuttaa projekti, jolle olisi muuten vaikea löytää tekijöitä: Leireillä
ulkomaalaiset vapaaehtoistyöntekijät esimerkiksi kitkevät luomupeltoja,
korjaavat kylätiloja, auttavat festarijärjestelyissä, viettävät aikaa nuorten
turvapaikanhakijoiden kanssa ja jakavat kasvisruokaa osana kansainvälistä
rauhankampanjaa. Parhaimmillaan työleirit elävöittävät paikallisyhteisöjä ja luovat
kohtaamismahdollisuuksia ihmisille, jotka eivät muuten tapaisi.
Leirin kesto on vähintään 10 päivää ja enintään kolme viikkoa. Vapaaehtoisia
leirille osallistuu 6-15. Vapaaehtoiset tulevat KVT:n jäsen- ja partnerijärjestöistä.
KVT järjestää leirille myös 1-2 leirinvetäjää, jotka huolehtivat ryhmänohjauksesta.

•
•
•
•
•

Leiri-isännän pitää tarjota leiriläisille:
Majoitus ja ruoka
Työnohjausta tehtäviin
Kuljetus leiripaikalle, jos sinne ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla
Huolehtia muista leirin käytännön järjestelyistä

•

Kesällä 2012 Viljakkalan seurojentaloyhdistys ry maalautti Viljakkalan
seurojentalon työleirin avustamana

Lähteet
• Jelli, järjestötietopalvelu (Pohjois-Karjalan järjestöjen yhteinen sivusto)
http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-ja-rahastot/
• Yhdistystori
http://www.yhdistystori.fi/cms/index.php/jarjestojen-taloudellisettoimintaedellytykset/doc_download/177-varainhankinta-yhdistyksissa
• Kylätalousopas
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/oppaat/Kylatalousopas.pdf
• Suomen Kylätoiminta ry
http://www.kylatoiminta.fi/
• Yhdistyksen ABC
http://jarjestohautomo-fibin.directo.fi/@Bin/f909f815070b3863cdb86525fa3e0ca9/1395561285/application/pdf/585171/Yhdist
yksen%20ABC%20-%20Opas%20suomalaiseen%20yhdistystoimintaan.pdf
• Yhdistystieto
http://yhdistystieto.fi/wiki/72-varainhankinta
• Kansalaisen käsikirja
http://kansalaisenkasikirja.info/index.php?title=Etusivu
• Yhtälö-opas Yhdistyksen talous ja verotus
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/844/YHDISTYKSEN_TALOUS_JA_VEROTUS_YHTALO_OPAS_nettiin
.pdf

Säätiöt kunnittain Pohjois-Savo (Virre
tietokannasta)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IISALMI
Iisalmen kauppiasäätiö
Itikan säätiö
Ylä-Savon sairaanhoidon tukisäätiö
Evakko Säätiö
Ilvola-Säätiö
Pekka Sirviön Säätiö
Konsuli H.J. Aminoffin Säätiö
Iisalmen Naisten Säätiö
Iisalmen Vanhaintukisäätiö
Ylä-Savon Säätiö
Maataloustuottajain Iisalmen Yhdistyksen
Säätiö
Säästöpankki Optian Säätiö
Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö

SONKAJÄRVI
• Aluekehityssäätiö
• Sonkajärven manttaalikuntasäätiö
VIERÄMÄ
• Einari Vidgrenin Säätiö
KIURUVESI
• Virranniemen säätiö
• Aino Maria ja Olga Irene Kämäräisen Säätiö
LAPINLAHTI
• Tauno ja Elli Keinäsen säätiö
• Halosten Muesosäätiö
• Haminamäki säätiö
• Asutusmuseosäätiö

Säätiöt kunnittain Pohjois-Savo (Virre
tietokannasta)
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KUOPIO
Saastamoisen säätiö
Fia ja Kettu Kääriäisen säätiö
Kuopion yliopistolisen sairaalaan tutkimussäätiö
Vapaan Lähetyksen työn tukisäätiö Vakka
Savon apteekkariyhdistyksen koulutus- ja
kehittämissäätiö
Oopperasäätiö Cava
Pohjois-Savon Jalkapallosäätiö
Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö
Antti ja Tyyne Soinisen säätiö
Karjalan hiippakunnan säätiö
Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö
Pohjois-Savon Hevostaloussäätiö
Luterilaisen kulttuurin säätiö
Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö
Pohjois-Savon Säästöpankin Kulttuurisäätiö
Paavo Koistisen säätiö
Aune ja Johan Edv. Bergströmin Säätiö

•
Itä-Suomen teknologiasäätiö
•
Helena Vuorenmiehen säätiö
•
Aarne ja Oili Turusen säätiö
RAUTAVAARA
•
Rautavaara –Säätiö
•
Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiö
MAANINKA
•
Helvi ja Hannes Vatasen säätiö
SIILINJÄRVI
•
Pöljän maa-, metsä-, ja kotitalouden
kehittämissäätiö
•
Toivala-Säätiö
•
Siilinjärven maatalousäätiö
•
Pohjois-Savon Metsänhoitokoulunsäätiö

