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Mistä tietoa säätiöistä?
Tiede ja tutkimus
Useiden säätiöiden yhteystiedot ja hakuajat löytyvät uudelta Tiede ja tutkimusta 
sivustolta. Kannattaa tutustua ja hakea rohkeasti erilaisilla hakusanoilla. 

https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/

https://www.tiedejatutkimus.fi/fi/


OLVI-SÄÄTIÖ
Olvi -säätiö myöntää apurahoja seuraaviin kohteisiin hakemusten

perusteella harkinnanvaraisesti esim.

- lasten hyväksi tapahtuva toiminta

- vanhusten hyväksi tapahtuva toiminta

- kotiseututyö (Pohjois-Savon Kotiseutuyhdistysten liiton kautta
https://kotipihlaja.fi/ )

Olvi -säätiöllä on vuosittain kaksi apurahan hakuaikaa:

keväthaku 1.1. – 31.3. - -> päätökset kesäkuussa

syyshaku 1.7. – 30.9. - -> päätökset joulukuussa

http://www.olvisaatio.fi/

https://kotipihlaja.fi/
http://www.olvisaatio.fi/


Pohjois-Savon Rahasto
Pohjois-Savon rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta.

Pohjois-Savon rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää  mm. kulttuurityötä 
ja jakamalla apurahoja.

Etusijalla ovat pohjoissavolaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja 
taiteellinen työ.

Pohjois-Savon rahaston apurahojen hakuaika on yleensä vuoden alussa. Seuraa 
ilmoittelua.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan 
verkkopalvelussa.

Seuraava hakuaika 10.1. – 10.2.2022 klo 16 asti

https://skr.fi/fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto

https://skr.fi/fi/rahastot/pohjois-savon-rahasto


Taiken avustukset
Avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen 

03.10.2022 - 01.11.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa. Apurahaa voi hakea verkossa 
hakuaikana.

Edellytämme, että hakija perehtyy hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Avustukset on tarkoitettu oikeuskelpoisille yhteisöille, kuten yhdistyksille, osuuskunnille ja yrityksille. (kts tarkemmin 
Taiken sivuilta).

Mihin tarkoitukseen?

Avustuksilla tuetaan

• kulttuurihyvinvointihankkeita ja -toimintaa

• taiteilijoiden työllistymistä mukaan lukien erityistaiteilijat

•osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.

https://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/wMBdP29VD6TZ/viewStipend/11187


Taiken avustukset
Erityisavustukset harvaan asuttujen alueiden kulttuuritoimintaan

Hakuaika:

03.10.2022 - 01.11.2022
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00.

Mihin tarkoitukseen ja minkä suuruinen?

Avustukset on tarkoitettu vuonna 2023 toteutettaviin

•taide- ja kulttuurihankkeisiin harvaan asutuilla alueilla

•taide- ja kulttuurihankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asuttujen alueiden asukkaiden osallisuus ja 
osallistuminen sekä paikallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.

Hankkeen tulee kohdistua pääasiassa harvaan asutulle alueelle, ja sen hyödynsaajat ovat harvaan 
asutulla alueella.

Myönnettävä avustus on vähintään 10 000 euroa.

https://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/wMBdP29VD6TZ/viewStipend/11188


Mesenaatti.me
https://mesenaatti.me/
kampanjat/paattyneet/

Joukkorahoituksella voi 
kerätä rahaa hyvin 
erilaisiin tarkoituksiin. 

Vaatii suunnittelun ja 
vastikkeiden miettimisen 
sekä itse tulee 
aktiivisesti kampanjoida 
kampanjannasta. 

https://mesenaatti.me/kampanjat/paattyneet/


Esimerkkejä



Muita 
säätiöitä

SAASTAMOISEN SÄÄTIÖ 

https://saastamoinenfoundation.fi/

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

https://wihurinrahasto.fi/

Yhteiskunnallisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista toimintaa, joka edistää 
aktiivisen, osallisuutta tuntevista ihmistä koostuvan kansalaisyhteiskunnan 
rakentumista. Yhteiskunnallinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi 
nuorisotoimintaa, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kulttuuritoimintaa tai 
yrittäjyystaitojen edistämistä. Yhteiskunnallinen toiminta voi kuitenkin käsittää 
muitakin teemoja. Hakuaika huhti- toukokuussa. 

MINELA-SÄÄTIÖ

Minela Säätiön tehtävä on nuorten osallisuuden ja kehittymisen tukeminen. 
Avustukset jaetaan nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä luovuutta, 
osaamista ja osallisuutta tukevaan toimintaan. Avustuksia nuorisotyölle voivat 
hakea kerhot, yhdistykset ja seura.

https://www.minela.fi/

Säätiö ottaa vastaan hakemuksia www. minela.fi -nettisivuilla hakuaikana esillä 
olevan hakulomakkeen kautta.

Hakuajat ovat kaksi (2) kertaa kalenterivuoden aikana.

1. Hakuaika 1.4.-30.4. Hakemukset käsitellään kesäkuussa ennen juhannusta.
2. Hakuaika 1.10-31.10. Hakemukset käsitellään joulukuussa ennen joulua.

https://saastamoinenfoundation.fi/
https://wihurinrahasto.fi/
https://www.minela.fi/


Kiitos

Merja Kaija, kyläasiamies
Pohjois-Savon Kylät ry
merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

045 179 1070

@PSKylat

@merjakaija
”Ensin tarve, sitten etsitään 
sopiva rahoitus.”

Olkaa yhteydessä aina kyseiseen 
säätiöön ja tutustukaa säätiön 
hakuehtoihin.

www.pohjois-savonkylat.fi

mailto:merja.kaija@pohjois-savonkylat.fi

