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TAITEEN EDISTÄMISKESKUS 

Avustus monikulttuurisuuden tukemiseen ja rasismin vastaiseen työhön.  

 

Avustuksilla tuetaan 

 monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävää toimintaa ja hankkeita 

 siirtolaisten ja etnisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa 

 rasismin vastaista työtä 

 maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin avulla 

 kulttuurivähemmistöjen oman identiteetin vaalimista 

 kulttuurivähemmistöjen ja valtaväestön yhteyksien edistämistä 

 

Avustuksia voidaan myöntää: 

 yleisavustuksena (yhteisön perustoiminnan kuluihin, jatkuvaan toimintaan yleisesti tai 

tiettyyn osaan toiminnasta) 

 erityisavustuksena (vuoden aikana toteutettaviin hankkeisiin). 

 

Hakuaika:  

syyskuu – lokakuu 2017 

Lomakkeet ja lisätiedot: 

http://www.taike.fi/fi/web/monikulttuurisuus/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11137 

Kaikki Taiteen edistämiskeskuksen apurahat ja hakuajat: 

http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset 

 

OPETUSMINISTERIÖ 

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja taiteeseen liittyvät avustukset 

Kaikki avustuslajit: http://minedu.fi/avustukset, http://minedu.fi/hakuaikoja 

 

Nuorisotyön avustukset: 

Kaikki avustuslajit: http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/nuorisoalan-

valtakunnallisen-ja-kansainvalisen-toiminnan-kehittamisavustukset  

 

TURUN KAUPUNKI 

Kaikki Turun kaupungin avoinna olevat avustukset: 

http://www.turku.fi/avustukset  

 

http://www.taike.fi/fi/web/monikulttuurisuus/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/viewStipend/11137
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset
http://minedu.fi/avustukset
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/nuorisoalan-valtakunnallisen-ja-kansainvalisen-toiminnan-kehittamisavustukset
http://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/nuorisoalan-valtakunnallisen-ja-kansainvalisen-toiminnan-kehittamisavustukset
http://www.turku.fi/avustukset


 

LIIKUNTALAUTAKUNTA, TURUN KAUPUNKI 

1. Muun yhdistystoiminnan toiminta-avustus 

Avustuksella tuetaan yhdistysten järjestämää vammaisten, pitkäaikaissairaiden, eläkeläisten tai 

maahanmuuttajien säännöllistä liikuntaa. 

 

Hakuaika päättyy:  

28.2.2017 

Lomakkeet ja lisätietoja: 

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/muun-yhdistystoiminnan-toiminta-

avustus  

liikuntasihteeri Päivi Matilainen puh. 02 262 3221 

  

2. Avustus harjoitustilavuokrien korvaamiseen 

Avustusta voivat hakea turkulaiset urheilu- ja liikuntaseurat sekä erityisryhmien, eläkeläisten ja 

maahanmuuttajien liikuntaa järjestävät yhdistykset. Avustus ei koske nk. vapaita sidosryhmiä (=ei 

rekisteröidyt yhdistykset) ja työpaikkaurheiluseuroja. 

 

Hakuaika päättyy:  

31.10.2017. 

Lomakkeet ja lisätietoja: 

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/avustus-harjoitustilavuokrien-

korvaamiseen 

liikuntasihteeri Päivi Matilainen puh. 02 262 3221 

 

NUORISOLAUTAKUNTA, TURUN KAUPUNKI 

1. Projektiavustus Nuorille  

Projektiavustus on tarkoitettu nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan ja nuorten vapaiden 

toimintaryhmien taloudelliseen tukemiseen. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen 

toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Projektiavustusta myönnetään 

nuorisotoimintaan sellaisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille, jotka eivät saa 

nuorisolautakunnan toiminta- tai sopimuspohjaista avustusta. 

 

Mihin: 

Projektiavustuksia myönnetään tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen 

kuten leiritoimintaan ja muihin nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka 

tukevatnuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista.  

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/muun-yhdistystoiminnan-toiminta-avustus
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/muun-yhdistystoiminnan-toiminta-avustus
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/avustus-harjoitustilavuokrien-korvaamiseen
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/liikunta-avustukset/avustus-harjoitustilavuokrien-korvaamiseen


 

 

Hakuaika päättyy: 

Projektiavustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa 

I- HAKU; tammikuun loppuun mennessä (ensisijaisesti alkuvuoden projekteihin, kuukaudet 1-6)  

II- HAKU; toukokuun 15. päivään mennessä (ensisijaisesti loppuvuoden projekteihin, kuukaudet 7 

– 12). 

Lomakkeet ja lisätietoja: 

Projektiavustuksia haetaan nuorisolautakunnan lomakkeella. Hakemuslomake on 

nuorisopalvelujen www-sivulla osoitteessa www.turku.fi/nuoret  -> avustukset. 

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-

ryhmille/nuorisolautakunnan 

Toiminnanjohtaja Pirjo Lehtinen p. 050 554 6113, pirjo.lehtinen@turku.fi 

 

2. Toiminta-avustus eli yhdistyksen perusavustus 

1. Toiminta-avustus eli yhdistyksen perusavustus 

Toiminta-avustusta myönnetään turkulaisten nuorisoyhdistysten ja niihin rinnastettavien 

aluejärjestöjen sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan 

toteuttamiseen. Jos kyseessä on aikuisjärjestön järjestämä nuorisotoiminta, sen osuus on 

erotettava kirjanpidossa ja toimintakertomuksessa yhdistyksen muusta toiminnasta. 

 

Kenelle: 

Nuorisoyhdistyksen ja aluejärjestön jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.  Rekisteröimättömältä 

nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sen hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten 

rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 

 

Hakuaika päättyy: 

31.3.2017 

Ohjeet ja lomakkeet: 

http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-

ryhmille/nuorisolautakunnan-toiminta  

 

PERUSPALVELULAUTAKUNTA, TURUN KAUPUNKI 

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli 10.1.2017 kokouksessaan kansanterveystyötä, ehkäisevää 

päihdetyötä ja sosiaalista hyvinvointia tuottavien yhdistysten kohdennetuja avustuksia sekä 

hyvinvointitoimialan järjestöille myöntämiä avustuksia vuodelle 2017. 

 

http://www.turku.fi/nuoret
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-ryhmille/nuorisolautakunnan
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-ryhmille/nuorisolautakunnan
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-ryhmille/nuorisolautakunnan-toiminta
http://www.turku.fi/ota-yhteytta/avustukset/avustukset-nuorisojarjestoille-ja-ryhmille/nuorisolautakunnan-toiminta


 

Lisätietoja:  

https://www.turku.fi/uutinen/2017-01-10_sosiaali-ja-terveyslautakunnan-myontamat-avustukset-

vuodelle-2017  

Tapahtumaan tai kertaluontoiseen toimintaan kohdennetut erityisavustukset 

Hakuaika: 1.–31.3.2017. Avustusta haetaan Kulta2-ohjelmalla. 

Erityisavustusten sähköinen hakulomake 

Lisätietoja: 

https://www.turku.fi/turku-tieto/avustukset/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-myontamat-avustukset  

KULTTUURILAUTAKUNTA, TURUN KAUPUNKI 

Yhteisöt ja ryhmät voivat hakea avustuksia neljästä eri kategoriasta: 

1. Taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset (sopimuksen tehneille) 

      1 a. Toiminta-avustus 

      1 b. Taiteen perusopetus 

2. Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset 

3. Kulttuurin harrastustoiminta-avustus 

4. Projektiavustus 

 

Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustukset 

Avustus on tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville ammattitaiteilijoiden 

yhdistyksille ja työryhmille, jos niiden taiteellista toimintaa ei tueta taide- ja kulttuurilaitosten 

toiminta-avustuksista tai muista kaupungin varoista.Työryhmässä tulee olla vähintään 3 jäsentä ja 

sen ei tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys. Avustuksia ei myönnetä julkaisutoimintaan, 

tallenteisiin, tilavuokriin tai laitehankintoihin. 

Avustuksia ei ole tarkoitettu kaupunkiosayhdistyksille eikä muille yleishyödyllisille yhdistyksille, 

vaan ainoastaan turkulaisille ammattitaiteilijoiden ryhmille. Arvioinnin perustana ovat taiteellinen 

laatu ja ansioituminen. Lisäksi arviointiin vaikuttaa tavoitteena oleva osallistuja- tai yleisömäärä. 

 

Kulttuurin harrastustoiminta-avustus 

Avustus on tarkoitettu turkulaisille taide- ja kulttuurityötä tekeville harrastusyhdistyksille ja - 

työryhmille, jotka tuottavat yleisölle avoimia tapahtumia Turussa. Työryhmässä tulee olla 

vähintään 3 jäsentä. Ryhmän ei tarvitse olla rekisteröitynyt yhdistys. Avustuksia ei myönnetä 

julkaisutoimintaan tai tallenteisiin, tilavuokriin tai laitehankintoihin. Avustusta ei ole tarkoitettu 

kaupunginosayhdistyksille. Arvioinnin perustana on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen, 

harrastaja- ja osallistujamäärät sekä toiminnan laatu. 

https://www.turku.fi/uutinen/2017-01-10_sosiaali-ja-terveyslautakunnan-myontamat-avustukset-vuodelle-2017
https://www.turku.fi/uutinen/2017-01-10_sosiaali-ja-terveyslautakunnan-myontamat-avustukset-vuodelle-2017
https://lomakkeet.turku.fi/avoimet
https://www.turku.fi/turku-tieto/avustukset/sosiaali-ja-terveyslautakunnan-myontamat-avustukset


 

Hakuajat: 

Hakuaika on päättynyt.  

Turun kulttuurilautakunta päätti kokouksessaan 7.12.2016 osasta vuoden 2017 avustuksia. 

Kulttuuriavustuksia myönnettiin nyt yhteensä 1 026 900 euroa. 

 

Muiden kulttuuriyhteisöjen ja työryhmien avustuksista sekä henkilökohtaisista apurahoista vuodelle 

2017 kulttuurilautakunta päättää helmikuussa 2017. 

 

Lisätietoja: 

www.turku.fi    kulttuuri  avustukset, apurahat http://www.turku.fi/uutinen/2016-12-07_turun-

kulttuurilautakunta-paatti-osan-vuoden-2017-avustuksista 

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMINTA-AVUSTUS, TURUN KAUPUNKI 

Avustus on tarkoitettu yleishyödyllisille yhdistyksille toimintaan. 

 

Hakuaika:  

Hakemukset täytetään ja tallennetaan liitteineen sähköisessä avustusten hakujärjestelmässä 

(Kulta2). Hakuaika on 3.–31.3.2017. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  

Lomakkeet ja lisätietoja: 

http://www.turku.fi/uutinen/2017-03-02_hae-kaupunginhallituksen-avustusmaararahaa  

 

SATUNNAISET AVUSTUKSET, TURUN KAUPUNKI 

Kertaluonteisiin menoihin, esim. tapahtumien järjestämisen, juhlatilojen vuokriin ym. 

 

Hakuaika:  

Lähtökohtaisesti avustusta tulisi hakea vain yhdeltä Turun kaupungin yksiköltä. Avustuksen 

hakemiseen kannattaa varautua hyvissä ajoin, sillä suurinta osaa avustuksista tulee hakea 

vähintään vuosi ennen tapahtumaa. 

 

Miten:  

Vapaamuotoinen hakemus ja kustannusarvio. 

Lisätietoja:  

http://www.meetturku.fi/meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtumajarjestajan-

avuksi/tapahtuma-avustukset  

Hallintolakimies Marjo-Riitta Pihlajamäki puh. 02-262 7279, toimistosihteeri Terttu 

Salminen, 02-2627 243, etunimi.sukunimi@turku.fi 

http://www.turku.fi/
http://www.turku.fi/uutinen/2016-12-07_turun-kulttuurilautakunta-paatti-osan-vuoden-2017-avustuksista
http://www.turku.fi/uutinen/2016-12-07_turun-kulttuurilautakunta-paatti-osan-vuoden-2017-avustuksista
http://www.turku.fi/uutinen/2017-03-02_hae-kaupunginhallituksen-avustusmaararahaa
http://www.meetturku.fi/meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtumajarjestajan-avuksi/tapahtuma-avustukset
http://www.meetturku.fi/meet-turku/tapahtumajarjestajan-opas/tapahtumajarjestajan-avuksi/tapahtuma-avustukset
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


 

 

Lounais-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO (AVI) 

Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 

 

Hakuaika: 

Seuraava hakuaika on 2017 loppuvuonna 

Lisätietoja: 

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/avi_avi30i1/index.html 

 

Avustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen ja 

kansainväliseen toimintaan 

 

Hakuaika: 

1. hakukierroksen osalta viimeistään 18.4.2017 klo 16:15 ja 2. hakukierroksen osalta 16.10.2017 

klo 16:15 

Lisätietoja: 

http://www.avi.fi/web/avi/lapsi-ja-nuorisopolitiikan-alueellinen-koordinaatio#.WL_o0DvygdW 

SUOMEN KULTTUURIRAHASTO 

Mihin: 

Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville 

henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta. 

 

Hakuaika: 

10.1.-10.2.2017. 

Haettavat apurahat: 

http://skr.fi/rahastot/varsinais-suomen-rahasto/apurahat-ja-painopisteet  

 

STEA (entinen RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 

RAY:n avustustoiminta päättyy 31.12.2016. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysjärjestöt voivat hakea 

Veikkaus Oy:n tuotoista myönnettäviä avustuksia STEAlta.  

Vuodelle 2018 uusia avustuksia haetaan 31.5. 2017 mennessä ja jatkoavustuksia 30.9.2017 

mennessä. Avustushakemuksia ei enää toimiteta RAY:lle, vaan vuoden 2018 avustuksia haetaan 

2.1.2017 toimintansa aloittavalta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA). 

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/avi_avi30i1/index.html
http://skr.fi/rahastot/varsinais-suomen-rahasto/apurahat-ja-painopisteet


 

Avustuslajit 

Voit hakea STEAlta kolmea erityyppistä avustusta: toiminta-avustusta (A), investointiavustusta (B) 

tai projektiavustusta (C). 

Toiminta-avustus (A) 

Toiminta-avustusta voi hakea järjestön sääntöjen mukaisesta yleishyödyllisestä toiminnasta 

syntyviin kuluihin (Yleisavustus, Ay) tai jonkin järjestön toiminnan kokonaisuudesta erotetun 

toiminnon erillismenoihin (Kohdennettu toiminta-avustus Ak). 

 

Investointiavustus (B) 

Investointiavustuksia (B) voidaan hakea erityisryhmien tukiasuntojen hankintaan, rakentamiseen 

tai peruskorjaamiseen sekä toimitilojen ja käyttöomaisuuden, kuten ICT-laitteiden ja muiden 

laitteiden, hankintaan. 

Projektiavustus (C) 

Projektiavustusta voidaan hakea määräaikaista rahoitusta tarvitseville kehittämisprojekteille, joissa 

etsitään ja kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja ja -menetelmiä tai 

käynnistämisprojekteihin ja muihin lyhytaikaisiin, kertaluonteisiin projekteihin ja hankkeisiin. 

Lisätietoja: 

https://www2.ray.fi/fi/avustuslajit  

 

CIMO – Youth in action 

Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuden 

vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä 

muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa. 

 

Lisätietoja: 

http://www.cimo.fi/youth-in-action 

 

RAISION KAUPUNKI 

Kaupungilta voi saada vain yhden avustuksen, eli jos esimerkiksi urheiluseuralle myönnetään 

toiminta-avustusta vapaa-aikalautakunnassa, ei sille myönnetä yleisavustusta. 

 

YHDISTYSTEN KULTTUURITOIMINTA- AVUSTUS, RAISION KAUPUNKI 

Mihin:  

Raision kaupunki myöntää vuosittain yhdistyksille erilaisia avustuksia. Vapaa-aikalautakunta jakaa 

https://www2.ray.fi/fi/avustuslajit
http://www.cimo.fi/youth-in-action


 

vuosiavustuksia raisiolaisille nuorisoyhdistyksille ja urheiluseuroille sekä kulttuuritoiminta-

avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille. Ympäristölautakunta jakaa toiminta-avustuksia 

ympäristönsuojelutyötä tekeville yhdistyksille. Kaupunginhallitus jakaa yhdistyksille yleisavustuksia. 

Yhdistys voi saada vain yhden toimielimen myöntämän, toiminta-avustusta vastaavan avustuksen. 

 

Hakuaika päättyy:  

31.3.2017 

Lomakkeet ja lisätiedot: 

http://www.raisio.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kuulutukset/fi_FI/kuulutukset/  

 

LIIKUNTAPALVELUJEN TOIMINTA-AVUSTUS, RAISION KAUPUNKI 

 

Raisiolaiset urheilutyötä tekevät urheiluseurat, järjestöt ja niiden ohjaajat sekä urheilijat 

voivat anoa toimintaansa avustuksia. Avustamisessa noudatetaan Raision kaupungin 

vapaaaikalautakunnan avustusohjetta, mikä on saatavissa liikuntapalvelujen toimistosta. 

 

Hakuajat, lomakkeet ja lisätiedot: 

http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset-ja-

hakulomakkeet/fi_FI/liikuntapalvelujen-toiminta-avustukset/ 

 

AVUSTUS NUORISOYHDISTYKSILLE, RAISION KAUPUNKI 

 

Perusavustus toimintaan ja ohjaajien palkkausavustus 

Hakuaika: 

31.3.2017 mennessä. 

 

Avustus leiritoimintaan 

Hakuaika:   

Pe 29.9.2017 klo 16 mennessä (haku koskee 1.10.2015 - 30.9.2016 toteutuneiden leirien 

kustannuksia. 

Toiminnan käynnistämisavustus 

Haettavana koko vuoden ajan. 

 

Lisätiedot ja lomakkeet: 

http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/nuorten-palvelut/avustukset-nuorisoyhdistyksill/fi_FI/avustukset-

nuorisoyhdistyksille/ 

http://www.raisio.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kuulutukset/fi_FI/kuulutukset/
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset-ja-hakulomakkeet/fi_FI/liikuntapalvelujen-toiminta-avustukset/
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset-ja-hakulomakkeet/fi_FI/liikuntapalvelujen-toiminta-avustukset/
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/nuorten-palvelut/avustukset-nuorisoyhdistyksill/fi_FI/avustukset-nuorisoyhdistyksille/
http://www.raisio.fi/palvelut-a-o/nuorten-palvelut/avustukset-nuorisoyhdistyksill/fi_FI/avustukset-nuorisoyhdistyksille/


 

 

MONIHEL, MONIKULTTUURIJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO 

MONIHELIN OMAT AVUSTUKSET 

Moniheli jakaa avustuksia jäsenjärjestöilleen yhdistysten omien projektien ja ideoiden 

toteuttamiseen. Avustukset rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen Monihelille myöntämästä 

jäsenjärjestöavustuksesta. 

Haku on päättynyt.  

Jäseneksi hakemisesta http://www.moniheli.fi/jaseneksi/ 

Avustuksista http://www.moniheli.fi/palvelut/avustus/ohjeet/  

 

SÄÄTIÖT, RAHASTOT JA OHJELMAT RAHOITUSMAHDOLLISUUTENA 

Tietokanta Jelli   http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-

ja-rahastot/ 

Tietokanta Aurora   http://www.aurora-tietokanta.fi/grant/expiring 

 

TÄRKEÄÄ 

Kaikkiin avustuksiin liittyen 

 

Eri rahoittajat vaativat avustuksien haussa ja raportoinnissa mm. seuraavia yhdistyksen 

asiakirjoja: 

 haettavan toiminnan kustannusarvio 

 haettavan toiminnan toimintasuunnitelma 

 yhdistyksen tilinpäätös (hyväksytään kevätkokouksessa) 

 yhdistyksen vuosi- eli toimintakertomus (hyväksytään kevätkokouksessa) 

 yhdistyksen talousarvio seuraavalle vuodelle (hyväksytään syyskokouksessa) 

 yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle (hyväksytään syyskokouksessa) 

 Projektin loputtua selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä: kuitit/kustannuspaikkalaskelma, 

raportti 

Yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että yhdistys huolehtii lakiin 

perustuvista velvoitteistaan ja asiakirjoista! 

http://www.moniheli.fi/jaseneksi/
http://www.moniheli.fi/palvelut/avustus/ohjeet/
http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-ja-rahastot/
http://www.jelli.fi/valineita-jarjestotyohon/apua-ja-ohjeita-jarjestotoimintaan/saatiot-ja-rahastot/
http://www.aurora-tietokanta.fi/grant/expiring

