
RAHOITUSHAKUJEN VUOSIKELLO

► Euroopan solidaarisuus-
joukot

► Erasmus+

► Leader-rahoitus

► Turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamis- 
rahasto, AMIF

► Kansalaisuus, tasa- 
arvo, perusoikeudet ja arvot 
-rahoitusohjelma, CERV

► Euroopan sosiaalirahasto, 
ESR

► Tampereen kaupungin 
tuotantotuki, jatkuva haku

► Helsingin kaupungin 
taide- ja kulttuuriavustukset

► Helsingin kaupungin 
nuorisotoiminnan avustukset

► TE-palveluiden palkka-
tuki

Lisäksi esim. Osuuspankki, 
Lähiapiola ym.

► AVI:n nuorisoalan alueelli-
sen ja paikallisen toiminnan 
kehittämisen avustus

haku 4.1. – 11.11.2022.

Kaupungit ja kunnat Säätiöt Valtion avustukset EU-rahoitus

Värien selitykset:

SYKSY SEURAA 
HAKUAIKOJA:

KEVÄT

► Toiminta-avustukset

haku tammikussa

Tampereen 
kaupunki

► Kotouttamistyön 
avustus järjestöille

haku marraskuussa

Helsingin 
kaupunki

► Avustukset

haku päättyy 31.3.

Monihelin 
jäsenjärjestöavustus

► Avustukset

haku tammikuussa

Stiftelsen 7:nde Mars 
Fonden-säätiö

► Uudet avustukset

haku päättyy 31.5.

STEA- 
avustukset

► Hanketuki

haku maaliskuussa

UM: Hanketuki 
kansalaisjärjestöille

► Apurahat

Tradekan säätiön 
apurahat

► Apurahat

keväthaku päättyy 31.3. 
syyshaku päättyy 30.9.

Olvi-säätiön  
apurahat

► Tuet

keväthaku päättyy 30.4. 
syyshaku päättyy 31.10.

Minela säätiön 
avustukset

► Apurahat

Pluralismisäätiön 
apurahat

► Tuki kansalais- 
järjestöjen viestintä- ja 
globaalikasvatus- 
hankkeisiin

UM: Hanketuki 
kansalaisjärjestöille

► Avustukset kulttuu-
risen moninaisuuden 
edistämiseen ja 
rasismin vastaiseen 
toimintaan

Taiken  
avustukset

► Avustukset valtakun-
nallisten nuorisoalan 
järjestöjen toimintaan

OKM: Nuorisoalan 
järjestöavustus

► Avustukset järjestöille 
kotoutumista tukevaan 
työhön

haku marras-joulukuussa

TEM: Järjestöavustus 
kotoutumiseen

► Avustukset

haku päättyy 30.9.

STEA- 
jatkoavustukset

Tarkista mitä 
rahoitusta oma 
kuntasi tarjoaa 

järjestöille!
Tutustu 

myös muiden 
säätiöiden 
avustuksiin

► Lasten ja nuorten 
paikallinen harrastus- 
toiminnan avustus

haku marras-joulukuussa

AVI:n  
avustukset

► Sosiaali- ja terveys-
lautakunnan järjestö- 
avustus

haku syyskuussa

Helsingin 
kaupunki

► Kehittämis- ja  
kulttuuriapurahat

Alli Paasikiven  
säätiö

Tämän dokumentin  
linkkeineen löydät  

osoitteesta:

jarjestohautomo.fi/
yhdistystietopankki/

materiaalit/

► Rahaston apurahat

haku toukokuussa

Jenny ja Antti  
Wihurin rahasto

Muut rahoitukset
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