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POHJOIS-SAVO

SÄÄTIÖT YLEISHYÖDYLLISEN TOIMINNAN TUKIJOINA
Monet säätiöt tukevat avustuksilla yleishyödyllistä toimintaa. Hakuajat löytyvät usein nettisivuilta tai osa säätiöistä ilmoittaa
hakuajat lehti-ilmoituksella. Kaikilla säätiöillä ei ole jatkuvia hakuaikoja.

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.
Hakuaika päättyi 31.1.2014
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.
Avustukset myönnetään kirjallisten hakemusten perusteella kerran vuodessa. Vuoden 2014 avustushakemusten jättöaika
on 30.9.–2.12.2014.
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.
Apurahojen hakuaika päättyy vuosittain syyskuun puolivälissä erikseen ilmoitettavana päivänä.
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.
Hakuaika alkaa tammikuussa 2015.
TALONPOIKAISKULTTUURISÄÄTIÖ
http://www.talonpoikaiskulttuurisaatio.fi/
Vuonna 1938 perustettu Talonpoikaiskulttuurisäätiö toimii elävän maaseutukulttuurin hyväksi. Säätiö vaalii perinteitä, mutta
se elää myös ajassa ja luo uutta talonpoikaiskulttuuria. 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. Säätiön
tunnetuin toimintamuoto on myöntää perinteisen rakentamistavan kunniakilpiä ja vuodesta 2013 alkaen myös kunniakirjoja
talonpoikaisille rakennuksille ja pihapiireille.
Säätiö ei myönnä vuosittain avustuksia, mutta voi kiinnostua kumppanuuksista. Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii
tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto ja asiamiehenä Paula Viertola. Yhteystiedot ovat PL 510, 00101 Helsinki, puh. 040 825
2111 sähköposti: paula.viertola@mtk.fi
SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ
http://www.metsasaatio.fi/
Metsäsäätion tavoite on metsätalouden ja metsäteollisuuden toiminnan turvaaminen sekä puun ja puupohjaisten tuotteiden
käytön lisääminen. Säätiö rahoittaa hankkeita, jotka edistävät maamme metsäelinkeinoa. Avustusta ovat saaneet mm
kouluyhteistyö ja nuorisotyö, erilaiset julkaisut ja näyttelyt, puun käyttöä lisäävät kehittämishankkeet jne.
Rahoituksen myöntämisestä päättää säätiön hallitus. Hakemus on toimitettava Metsäsäätiön toimistoon viimeistään kaksi
viikkoa ennen hallituksen kokousta. Pienten, yleensä paikallisten tapahtumien ja hankkeiden rahoituksesta päätöksen voi
tehdä säätiön toiminnanjohtaja. Pienten tapahtumien rahoitus-anomukset tulee toimittaa Metsäsäätiöön viimeistään
viikkoa ennen tapahtumaa.
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.
MAJAOJASÄÄTIÖ
http://www.majaoja-saatio.fi
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
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vuosittain apurahoja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen,
taideteosten hankkiminen ja konservointi ja kirjallisuuden edistäminen
Vuonna 2014 ei apurahoja myönnetä.
MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖ
http://www.miinasillanpaa.fi/
Miina Sillanpään säätiön toiminnan painopistealueet ovat vanhustyö, lääkinnällinen ja sosiaalinen kuntoutus,
kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta, julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.
Säätiöllä on omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja se jakaa talousarvionsa puitteissa apurahoja tieteellisiin tutkimuksiin,
jotka käsittelevät ensisijaisesti kuntoutusta ja vanhustyötä.
OLVI-SÄÄTIÖ
http://www.olvisaatio.fi
Olvi-säätiö avustaa lasten ja vanhusten hyväksi tapahtuvaa toimintaa, vähävaraisten nuorten opintoja, kotiseututyötä ja
edistää kala- ja maatalouden kehittämistä. Vaihto-opiskeluun ulkomailla eikä pro gradu -tutkimukseen myönnetä
apurahoja. Ei myöskään palkanlisänä, työharjoitteluun, julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille eikä voittoa
tavoittelevaan liiketoimintaan.
Säätiön apurahoja voi hakea kahdesti vuodessa 1.1–31.3 ja 1.7.–30.9.
METSÄMIESTEN SÄÄTIÖ
http://www.mmsaatio.fi
Metsämiesten Säätiön tehtävänä on metsäalan kehittäminen ja tukeminen sekä metsäalalla toimivien ihmisten henkisen
ja aineellisen hyvinvoinnin edistäminen. Apurahat suunnataan tutkimukseen, metsäkulttuuriin, koulutukseen, viestintään ja
hyvinvointiin. Säätiön kotisivuilla on tarkat kuvaukset apurahan kohdentamisesta.
Apurahojen hakuaika on vuosittain 1.12. - 31.1.
SUOMEN LUONNONSUOJELUN SÄÄTIÖ
http://www.luonnonsuojelunsaatio.fi/
Suomen Luonnonsuojelun Säätiö myöntää apurahaa luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävään tieteelliseen, taiteelliseen
ja kirjalliseen työhön, koulutukseen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan.
Haluaika on vuosittain tammi-maaliskuussa.
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.
Lisätietoja Kulttuurisäätiön toiminnasta sekä hakuprosessista saa Kalevala Korun Kulttuurisäätiön sihteeriltä Kaisa
Koskiselta, Kalevala Koru Oy, s-posti etunimi.sukunimi@kalevalakoru.fi tai puhelimitse 0207 611 255.
SUOMEN KULTTUURI RAHASTO POHJOIS-SAVON RAHASTO
https://www.skr.fi/fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto
Pohjois-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Se perustettiin vuonna 1963. PohjoisSavon 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,
puh.
050
385
7613
sähköposti antti.meurman@skr.fi
Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika oli vuonna 2014 10.1.–10.2.2014.
SUOMEN KULTTUURIRAHASTO/Keskusrahasto
http://www.skr.fi
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan
työskentelyä, jatko-opintoja ja erilaisia hankkeita. Tieteen apurahat on suunnattu lisensiaatti- ja 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
Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle.
JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO
http://www.wihurinrahasto.fi/
Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa apurahoja suomalaisen henkisen ja taloudellisen viljelyn edistämiseen. Kohdealoina
ovat kulttuurin eri alat. Avustuskohteita on vuosittain lukuisia ja sisällöt vaihtelevat.
Hakuaika on vuosittain huhti-toukokuussa.
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ALFRED KORDELININ RAHASTO
http://www.kordelin.fi/
Säätiö jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahan saamisen yleisenä
ehtona on, 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.
Päärahaston hakuaika on 1.8-29.8.2014. Alfred Kordelinin säätiöllä on myös erillisrahastoja, joiden hakuaika on
kalenterivuoden alussa.
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. Myönnettyjen apurahojen suuruus vaihtelee 100 eurosta alle
10 000 euroon.
Hakuaika on marras-joulukuussa.
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.
MUUT AVUSTUKSET YLEISHYÖDYLLISEEN TOIMINTAAN
LIIKUNTA
http://www.kkiohjelma.fi
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 KKI-ohjelman 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 on kahdesti vuodessa 31.3. ja 30.9. mennessä.

TAIDE JA KULTTUURI
Valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämishankkeisiin kunnissa ja alueilla
http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Taiteen_ja_kulttuurin_kehittamishankkeet_kunnissa_ja_
alueilla.html
Hankkeiden tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja poistaa niihin
osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä. Rahoitettavien hankkeiden tulee kohdistua taide- ja
kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja/tai hyvien käytäntöjen
vakiinnuttamiseen sekä ihmisten osallisuutta kulttuuriin lisääviin toimenpiteisiin.
Haku on keväisin huhtikuussa.
LAPSET JA NUORET
Nuorten akatemian tuet
http://www.nuortenakatemia.fi/fi/nuorelle
Nuorten Akatemia tarjoaa monenlaista tukea ja avustusta nuorten ryhmille ja nuorten omaehtoiseen tekemiseen.
Käytettävissä mm. Mahis –tuki, Päätä Itse ja Itse tehty –raha.
Kuntien nuorisotoimet
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Myös kuntien nuorisotoimet myöntävät pieniä avustuksia nuorten itse toteuttamiin projekteihin. Näitä kannattaa kysyä
suoraan kunnista.
Valtionavustukset lasten ja nuorten toimintaan
http://www.avi.fi


avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan, säännöllisen ja tavoitteellisen harrastustoiminnan
tukemiseen (1 kertaa viikossa). Toiminnan ensisijainen kohderyhmä on 7–18-vuotiaat. Toiminta voi olla joko kunnan,
paikallisen yhdistyksen ja organisaation toteuttamaa toimintaa. Hakijat voivat tehdä yhteistyöhankkeita, ja toiminta voi
ylittää kuntarajoja tarpeen mukaan. Avustusta ei myönnetä kouluille, rekisteröitymättömille tai voittoa tavoitteleville
yhteisöille eikä yksityisille henkilöille.
Avustusta voi hakea vuosittain tammikuun loppuun mennessä.


Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus

Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeiden avulla pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, erityisesti terveytensä
kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi suositusten mukaiseksi. Hankkeiden
toteuttajina ovat kunnat, kuntayhtymät, järjestöt ja yhteisöt. Avustuksia ei myönnetä kouluille, rekisteröimättömille
yhteisöille, yksityisille henkilöille eikä voittoa tavoitteleville yhteisöille.
Avustusta voi hakea vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

NORDBUK
www.norden.org/fi
Pohjoismainen kulttuuripiste myöntää nuorisoalan hanke- ja järjestötukea pohjoismaisen lapsi- ja nuorisoyhteistyön
komitean puolesta. Järjestötuki: Lapsi- ja nuorisojärjestöt, joilla on jäseniä vähintään kolmessa Pohjoismaassa, voivat
hakea tukea pohjoismaisen järjestöyhteistyön suunnitteluun ja kehittämiseen. Hanketuki: Hankkeen osallistujien on oltava
alle 30-vuotiaita, ja mukana tulee olla lapsi- ja nuorisojärjestöjä tai -ryhmiä useasta maasta tai usealta alueelta.
KANSAINVÄLISEN LIIKKUVUUDEN JA YHTEISTYÖN KESKUS CIMO
http://www.cimo.fi/
CIMOn tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla
sekä nuorison keskuudessa. Keskus hallinnoi nuoriso-, kulttuuri ja henkilöstövaihdon EU-rahoitusta.

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html
Avustus on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan
seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen
taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää
vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.
METSÄ/METSO-OHJELMA
www.metsonpolku.fi
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.html
Toimivista ja päättyneistä verkostohankkeista saa tietoa metsonpolulta:
http://www.metsonpolku.fi/fi/METSO/yhteistoimintaverkostot/index.php
KANSALAISTEN EUROOPPA-OHJELMA 2014–2020
HTTP://EACEA.EC.EUROPA.EU/EUROPE-FOR-CITIZENS_EN
Ohjelman yleistavoitteena on parantaa kansalaisten tietämystä unionista, sen historiasta ja monimuotoisuudesta, edistää
Euroopan kansalaisuutta ja parantaa unionin tason kansalaisvaikuttamisen ja demokraattisen osallistumisen edellytyksiä.
Ohjelma pyrkii tukemaan toimia, joilla kannustetaan kansalaisia olemaan laajemmin mukana Euroopan unioniin ja sen
edustamiin asioihin liittyvässä toiminnassa sekä helpottaa heidän osallistumistaan.
Hakuaika päättyy 1.9.2014
RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN (RAY) TUET
www.ray.fi
Raha-automaattiavustuksia voivat hakea yhdistysrekisteriin rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt, joiden
tarkoituksena on terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Avustusstrategiakaudella 2012–2015 avustuksia
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suunnataan erityisesti toimintaan, joka tukee ihmisten itsenäistä suoriutumista ja elämänhallintaa. RAY:lta voi hakea
kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta, investointiavustusta tai projektiavustusta.
Raha-automaattiavustusta ei voida myöntää valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Myöskään
osakeyhtiöt, osuuskunnat tai sosiaaliset yritykset eivät pääsääntöisesti ole avustuskelpoisia.
Avustusten hakuajat on porrastettu toukokuulle ja syyskuulle. Avustuksia myönnetään kerran vuodessa, vuodeksi
kerrallaan.
KYLÄTALOJEN KUNNOSTUS
Opas rahoituksen etsintään kylätalon kunnostamiseksi:
http://www.kylatalo.fi/attachments2/rahoituskanavia%20kyl%C3%A4talon%20kunnostukseen.pdf
Leader-ryhmät (Pohjois-Savossa Ylä-Savon Veturi ry, Kalakukko ry, Mansikka ry)
Suomen Kotiseutuliitto
ELY-keskus
Energiatuki ELY:n kautta
Museovirasto: kulttuurihistorialliset kohteet

OPINTOKERHOTOIMINTA
Opintotoiminnan keskusliitto OK
Maaseudun sivistysliitto
Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio
Työväen sivistysliitto TSL
Kansan Sivistystyön liitto

www.okry.fi
www.msl.fi
www.visili.fi
www.tsl.fi
www.ksl.fi

LISÄTIETOA
Säätiöt verkossa, Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta
http://www.saatiopalvelu.fi/
SYL:n apurahatietokanta
http://apurahat.syl.fi/
Kansalaisyhteiskunta.fi Säätiölista
http://www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto/saatiot_ja_rahastot
Virre säätiöhaku
http://vitte.prh.fi
Aurora tietokanta: tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitusmahdollisuudet
http://www.aurora-tietokanta.fi/

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-taloudelliset-toimintaedellytykset/doc_download/177-varainhankintayhdistyksissa
Kylätalousopas
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/oppaat/Kylatalousopas.pdf
Suomen Kylätoiminta ry
http://www.kylatoiminta.fi/
Yhdistyksen ABC - Opas suomalaiseen yhdistystoimintaan
http://www.jarjestohautomo.fi/jarjestotietoa/julkaisuja/
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
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