
Rahat jakoon! 

Webinaari 14.9.2022



Webinaarin ohjelma

• Hankeavustukset (Hannu)

• Jäsenedut seuralaisten käyttöön Seuralaisen avulla (Hannu)

• Mahis-tuki (Henna)

• Solidaarisuusjoukot (Henna)

• Liikkuvuushankkeet Erasmus+ (Henna)

• Nuori Kulttuurin avustukset: matka-avustus, Roots-tuki (Pasi)

• Opintokeskus Kansalaisfoorumi (Riina)

• Seurantaloavustukset (Hannu)

• Mesenaatti-kampanja (Henna)

• Pienkeräyslupa (Henna)

• Kuka voisi auttaa?

• Seurojen kokemuksia varainhankinnasta



Hankeavustukset – mistä lähtisin 
liikkeelle? 

• Mieti, mitä haluaisit hankerahoituksella järjestää. 

• Kenelle toimintaa halutaan järjestää? Onko kohderyhmää kuultu? 

• Mikä on toiminnan tavoite? 

• Miten hankehallinto hoidetaan? 

Muista, että meiltä liitosta saa aina tukea näiden pohtimisessa ☺



Jäsenedut seuralaisen käyttöön

• Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset jäsenedut

• Valtakunnalliset: Jäsenseuroille - Nuorisoseurat

• Alueelliset ja paikalliset jäsenedut Seuralaisen kautta

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/


Mahis – Nuorten Akatemia

• Mahis on Nuorten Akatemian ohjelma. Mahiksessa tuetaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia, 
pääosin 13–17-vuotiaita, nuoria oman elämänhallinnan vahvistamisessa ja osallisuuden kokemusten 
saamisessa.

• Mahis-koulutuksessa nuorten parissa toimiva aikuinen saa ideoita ja valmiuksia haavoittuvassa 
elämäntilanteessa olevan nuoren kohtaamiseen ja nuorten osallisuuden mahdollistamiseen. 
Koulutukset keväisin ja syksyisin.

• Koulutuksen käynyt ohjaaja voi hakea jopa 1000 euron Mahis-tukea nuorten ryhmän suunnitteleman 
projektin toimintakuluihin.

• Katso tulevat koulutukset ja avustushaut Nuorten Akatemian sivuilta https://www.mahis.info/

• Yhteyshenkilö Saara Kallio-Kokko, kehittämispäällikkö
p. 050 5905 123 / saara.kallio-kokko@nuortenakatemia.fi

https://www.mahis.info/


Solidaarisuusprojekti
Euroopan Unioni (OPH)



Solidaarisuushanke

• Haku kolme kertaa vuodessa – seuraava haku päättyy 4.10.2022 klo 13.00 Suomen aikaa. 

• Solidaarisuushankkeessa on oltava mukana vähintään 5 nuorta (18 – 30 –vuotiaat). Nuorten ryhmän koon ylärajaa ei ole.

• Kaikkien ryhmään kuuluvien nuorten on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin

• Ryhmässä on oltava valtuutettu edustaja

• yhden nuoren on oltava ryhmän valtuutettu edustaja, joka on vastuussa hakemuksen jättämisestä

• solidaarisuushankeon toteutettava nuorten ryhmän valtuutetun edustajan kotimaassa.

• Ulkopuolinen ohjaaja

• nuorten tukena voi olla nuorten ryhmän ulkopuolinen ohjaaja. Ohjaajan kuluihin on haettava tukea jo solidaarisuushankkeenhakemuksen jättövaiheessa.

• Hankkeen kesto 2-12 kuukautta.

• Tuki 500 euroa/kk sekä tuki ohjaajan kuluihin ja ”exceptional costs” – nämä tiedettävä jo hakuvaiheessa

• Kehittämispäällikkö sparraa nuorisoseuroja hankkeen haussa ja toteutuksessa – ole yhteydessä Hennaan!

• Katso lisätiedot Euroopan solidaarisuusjoukot | Opetushallitus (oph.fi)

https://www.oph.fi/fi/kehittaminen-ja-kansainvalisyys/tietoa-kansainvalistymisrahoituksesta/euroopan-solidaarisuusjoukot


Talouden rakentuminen 
solidaarisuusprojektissa

• Hallinnolliset kulut (Project Management)

• 500 euroa/kuukausi

• kattaa solidaarisuushankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja (suunnittelu, toteutus, materiaalit, matkakulut, mahdolliset 
palkkiot, arviointi, viestintä).

• Ulkopuolisen ohjaajan kulut (Coaching costs)

• korvaus lasketaan sen mukaan kuinka monta työpäivää se vaatii ohjaajalta.

• korvaus maksetaan enintään 12 päivältä

• Suomessa ulkopuolisen ohjaajan tuki on 214 euroa/päivä

• Poikkeukselliset kustannukset (Exceptional costs)

• korvaa enemmän tukea tarvitsevien nuorten osallistumisesta tulevia kustannuksia

• kattaa 100 % näistä kustannuksista

• poikkeukselliset kustannukset pitää eritellä ja perustella jo hakemusvaiheessa.



Esimerkki solidaarisuusprojektin 
budjetista (12 kk)

Tulot

> projektituki 500,00 € 12 6 000,00 €

> ohjaajatuki 214,00 € 12 2 568,00 € 8 568,00 €

Kulut tuntipalkka h

> Ohjaajapalkkiot 30,00 € 70 2 100,00 €

> Hallinnointipalkkiot 20,00 € 40 800,00 €

> Ta-kulut 25 % 725,00 €

> Tilavuokrat 200,00 € 10 2 000,00 €

> Tarvikkeet 218,00 €

> Ruokailukulut 10 hlö 10,00 € 10 1 000,00 €

> Tapahtumakulut 1 000,00 €

> Matkakulut 225,00 €

> Markkinointi ja viestintä 500,00 € 8 568,00 €

TULOS - €



Liikkuvuushankkeet Erasmus+
Euroopan Unioni (OPH)



Nuorisovaihto

Nuorisoseuroille hyvin sopiva toimintamuoto on nuorisovaihdot. 
Vaihtoon tarvitaan vähintään yksi kumppani Euroopasta. 
Nuorisovaihdot on tarkoitettu 13 - 30 -vuotiaille ja jokaisesta maasta 
osallistujia tulee olla vähintään neljä + ohjaaja ja yhteensä 
nuorisovaihtoon tulee osallistua vähintään 16 nuorta. 
Nuorisovaihdossa tukea saa osallistujan ylläpitoon ja 
matkakuluihin. Nuorisovaihtoon voi sisältyä myös 
valmistelutapaaminen. Varsinainen toiminta on väh. 5 päivää + 2 
matkustuspäivää.

Lue lisää nuorisovaihdoista Opetushallituksen sivuilta >>

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisovaihto


Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushanke

Nuorisotyöntekijöiden liikkuvuushankkeet kehittävät nuorten parissa 
toimivien ammatillista osaamista. Ne mahdollistavat 
eurooppalaisen nuorisotyön parhaisiin käytäntöihin tutustumisen 
sekä suomalaisen nuorisotyön osaamisviennin. Kansainvälisenä 
yhteistyönä suunniteltu ja toteutettu hanke palvelee sekä 
osallistujien että heidän taustaorganisaatioidensa tarpeita.

Lue lisää Opetushallituksen sivuilta >>

https://www.oph.fi/fi/ohjelmat/nuorisotyontekijoiden-liikkuvuushanke


Nuori Kulttuuri-avustukset: 
Roots ja matka-avustukset 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat nuorten kansainväliset matka-avustukseton 
tarkoitettu esiintymis- ja opintomatkoihin, jotka suuntautuvat ulkomaille. Avustus voidaan 
myöntää ryhmälle, joka on osallistunut viimeisen kolmen vuoden aikana Nuori Kulttuuri -
toimintaan. Hakuaika joulukuu-elokuu.

• Nuori Kulttuuri Roots tukee yhteisöjä oman paikallisen ja alueellisen kulttuurisen nuorisotyön 
kehittämisessä. Roots tarjoaa tukea kokeiluille, joita perustoiminta ei mahdollista. Haku 
yhteisöille on vuosittain tammi-helmikuussa.

• Roots Ideahaun kautta autetaan nuorten omaehtoisia ryhmiä ja yksittäisiä harrastajia omien 
unelmien tavoittelussa. ”Haaveile isosti, toteutetaan yhdessä realistisesti” on hyvä ohjenuora 
tähän toimintaan. Ideahaku on jatkuva. Lue lisää.

https://nuorikulttuuri.fi/avustukset/matka-avustukset/
https://nuorikulttuuri.nuorisoseurat.fi/roots/


OPINTOKESKUS KANSALAISFOORUMI

• Valtakunnallinen vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos

• Järjestöjen oppilaitos

• Päärahoittajana opetus- ja kulttuuriministeriö 

• Tukee oppilaitoksena vain opinnollista toimintaa

• Tukimuodot järjestöjen ja yhdistysten opinnolliselle toiminnalle ovat 
kurssituki ja yhteisöllisen opintoryhmän tuki

• Kansalaisfoorumi raportoi rahan käytön Tilastokeskukselle ja opetus- ja 
kulttuuriministeriölle, ja siksi myös yhdistykset ovat 
raportointivelvollisia Kansalaisfoorumille tuen käytöstä



YHTEISÖLLINEN OPINTORYHMÄ

▪ Työskentely on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää ja siinä opitaan uusia tietoja tai taitoja

▪ Yhteisöllistä, kun kaikki ryhmän jäsenet ottavat vastuuta ja toimivat yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi

▪ Ryhmä voi hakea taloudellista tukea toimintaansa, kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
• Ryhmä toimii yhdessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 min).
• Ryhmässä on mukana vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä.

▪ Kansalaisfoorumi myöntää tukea opintoryhmän toiminnasta syntyvien kulujen kattamiseen enintään 
500 euroa

▪ Hyväksyttäviä kuluja voivat olla ryhmän oppimiseen liittyvät kulut
• esim. tilavuokrat, ohjaajan palkkakulut sekä ryhmän matka- tai materiaalikulut.

▪ Ohjaajien erillisiä omia opintomatkoja sekä ostopalveluita ja materiaalihankintoja, jotka eivät tue itse 
opiskelua, ei tueta opintoryhmätuella

▪ Lisää tietoa: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/

https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma/


KURSSITUKI

▪ Yhdistysten järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joissa on kahdeksan 15 vuotta 
täyttänyttä osallistujaa/oppijaa

▪ Koulutustilaisuuden kesto voi olla yhdestä tunnista ylöspäin

▪ Tukea voi hakea koulutukseen, johon ei tule valtion rahoitusta muuta kautta

▪ Kurssi voidaan järjestää lähi- tai verkko-opetuksena tai niiden yhdistelmänä. Tukea 
maksetaan opintotuntien ja -kulujen mukaan. Vuonna 2022 tuki voi olla korkeintaan 
50% tukeen oikeuttavista kuluista.

▪ Kurssituen määrä: Jäsenjärjestöille ja niiden jäsenyhdistyksille max 26€/ 
euroa/opintotunti (45 min)

▪ Tuen saaminen edellyttää, että kaikissa kurssin tiedotusmateriaaleissa on maininta 
Kansalaisfoorumin tuesta sekä Kansalaisfoorumin logo.

▪ Lisää tietoa: https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/jarjesta-kurssi/



KULTTUURITAPAHTUMAYHTEISTYÖ

▪ Lisäksi Sivistysliitto Kansalaisfoorumi tekee vuosittain pientä 
yhteistyötä muutaman suuren kulttuuritapahtuman 
toteutuksessa

▪Tapahtumayhteistyön tuki on hyvin pientä, yhteensä 5000 € 
kaikille yhteistyötapahtumille

▪ Lisätietoa tästä on tulossa syksyllä 2022



Seurantaloavustukset

• Seurantalojen peruskorjausavustus
• OKM/Kotiseutuliitto

• Seurantalojen korjausavustus - Suomen Kotiseutuliitto

• Leader –toimintaryhmien avustukset
• Leader-toiminta | Maaseutu.fi

• Etusivu — Leader Suomi

• Kuntien avustukset
• Vapautus kiinteistöverosta

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/leader
https://www.leadersuomi.fi/fi/


Mesenaatti-kampanja

28.5.2020 järjestetyssä webinaarissa perehdyttiin mesenaatti.me -
joukkorahoitussivuston toimintaan. Löydät tallenteen Nuorisoseurojen 
materiaalipankista

Mesenaatti -webinaari – Materiaalipankki (nuorisoseurat.fi)

Mesenaatti.me on vastikepohjaiseen (myynti) ja lahjoituspohjaiseen joukkorahoitukseen 
tarkoitettu palvelu. Mesenaatti.me -palvelussa niin vakiintuneet toimijat kuin ensikertalaisetkin 
voivat esitellä projektejaan ja hakea niille tukea. Rahoittajat saavat vastikkeen, jonka tulee aina 
olla suhteessa annettuun rahasummaan. Yleishyödylliset yhteisöt ovat pääsääntöisesti 
verovapaita hankkimastaan rahoituksesta, mikäli rahoitettava toiminta on 
verovapaata.Mesenaatti.me -palvelu veloittaa kaikista onnistuneista rahoitushauista 7% 
provision ja 3% transaktiokulut, yhteensä 10%.

https://mesenaatti.me/
https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/mesenaatti-webinaari/


Pienkeräyslupa

16.6.2021 järjestetty webinaari, jossa kerrottiin pienkeräysluvasta. 
Löydät tallenteen Nuorisoseurojen materiaalipankista

Webinaari pienkeräysluvasta – Materiaalipankki (nuorisoseurat.fi)

Pienkeräys on nimensä mukaisesti pieni rahankeräys, jolla kerätään 
rajallinen määrä rahaa (max. 10 000 e) lyhyessä, rajoitetussa ajassa 
(max. 3 kk). Pienkeräyksen järjestäminen edellyttää kirjallisen 
ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle.

https://poliisi.fi/pienkeraykset
https://materiaalipankki.nuorisoseurat.fi/webinaari-pienkeraysluvasta/


Kuka voisi auttaa? 

• Hankesparraus ja EU-avustukset: kehittämispäällikkö Henna Liiri-
Turunen ja hanke- ja kumppanuuspäällikkö Riina Kylmälahti

• Seurantaloavustukset ja jäsenedut: seuratoiminnan 
toimialajohtaja Hannu Ala-Sankola

• Nuori Kulttuuri-avustukset: Kulttuurisen nuorisotyön ja teatterin 
toimialajohtaja Pasi Saarinen 

• SKAF-avustukset: Tuula Hyystinmäki, SKAF 



Seurojen kokemuksia varainhankinnasta



Kiitos!
Yhdessä rakennamme menestyksellisiä 

yhteisöjä!


