
► 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 
kulttuurin kerta-avustus, 
jatkuva haku

► Helsingin kaupungin taide- 
ja kulttuuriavustukset

► Helsingin kaupungin 
nuorisojaoston avustukset

► TE-palveluiden palkkatuki

Lisäksi esim. Osuuspankki, 
Lähiapiola ym.

► AVI:n nuorisoalan alueelli-
sen ja paikallisen toiminnan 
kehittämisen avustus, 
hakuaika 2.1.-10.11.2023

► OKM:n avustukset

Kaupungit ja kunnat Säätiöt Valtion avustukset EU-rahoitus

Värien selitykset:

SYKSY SEURAA HAKUAIKOJA:KEVÄT

► Yleisavustukset

haku tammikussa

Tampereen 
kaupunki

► Kotouttamistyön 
avustus järjestöille

haku marraskuussa

Helsingin 
kaupunki

► Avustukset

haku helmikuun puolivä-
listä maaliskuun loppuun

Monihelin 
jäsenjärjestöavustus

► Avustukset

haku päättyy 31.1.2023

Stiftelsen 7:nde Mars 
Fonden-säätiö

► Uudet avustukset

haku päättyy 31.5.

STEA- 
avustukset

► Hanketuki

hakukierros joka toinen 
vuosi keväisin

UM: Hanketuki 
kansalaisjärjestöille

► Apurahat

Tradekan säätiön 
apurahat ► Apurahat

keväthaku päättyy 31.3. 
syyshaku päättyy 30.9.

Olvi-säätiön  
apurahat

► Tuet

keväthaku 1.-31.3 
syyshaku 1.-30.9.

Minela säätiön 
avustukset

► Apurahat

Pluralismisäätiön 
apurahat

► Tuki kansalais- 
järjestöjen viestintä- ja 
globaalikasvatus- 
hankkeisiin

hakukierros joka toinen 
vuosi syksyisin

UM: Hanketuki 
kansalaisjärjestöille

► Avustukset kulttuu-
risen moninaisuuden 
edistämiseen ja rasismin 
vastaiseen toimintaan

Taiken  
avustukset

► Avustukset

haku päättyy 30.9.

STEA- 
jatkoavustukset

TARKISTA MITÄ 
RAHOITUSTA OMA 
KUNTASI TARJOAA 

JÄRJESTÖILLE!

MUISTA MYÖS 
HYVINVOINTI-

ALUEIDEN TOIMINTA-
AVUSTUKSET!

TUTUSTU 
MYÖS MUIDEN 

SÄÄTIÖIDEN 
AVUSTUKSIIN!

► Lasten ja nuorten 
paikallinen harrastus- 
toiminnan avustus

haku marras-joulukuussa

AVI:n  
avustukset

► Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen 
avustus

hakuaika 1.4.–2.5.2023

Helsingin 
kaupunki

► Kehittämis- ja  
kulttuuriapurahat

Alli Paasikiven  
säätiö

TÄMÄN DOKUMENTIN  
LINKKEINEEN LÖYDÄT  

OSOITTEESTA:

jarjestohautomo.fi/yhdis-
tystietopankki/materiaalit/

► Rahaston apurahat

haku toukokuussa

Jenny ja Antti  
Wihurin rahasto

Muut rahoitukset

RAHOITUSHAKUJEN VUOSIKELLO

Päivitetty 2.1.2023
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