KERAVAN KAUPUNGIN AVUSTUKSET
VUONNA 2022
Keravan kaupunki avustaa kaupungissa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita
toimijoita. Avustuksia voidaan poikkeustapauksissa myöntää myös sellaisille ylikunnallisille
yhdistyksille, joiden toiminnan luonne perustuu kuntien rajat ylittävään yhteistyöhön.
Avustamalla tuetaan kaupungin itse järjestämien palvelujen sekä kaupungin strategisten
tavoitteiden toteutumista. Lisäksi avustuksilla tuetaan kaupunkilaisten osallisuutta,
yhdenvertaisuutta sekä omaehtoista toimintaa. Avustusperiaatteita on päivitetty vuodelle
2022.
KULTTUURIPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Kulttuuripalveluiden avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina, kohdeavustuksina sekä
ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahana.
- Kulttuuripalveluiden toiminta-avustus on haettavissa kerran vuodessa, 31.1.2022
mennessä.
- Kulttuuripalveluiden kohdeavustukset ovat haettavissa kaksi kertaa vuodessa,
31.1.2022 ja 15.6.2022 mennessä.
- Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha haetaan kerran vuodessa, 31.1.2022
mennessä.
Lisätietoja: hallintosihteeri Taru Tenhunen, taru.tenhunen@kerava.fi, p. 040 318 2004
LIIKUNTAPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Liikuntapalvelun toiminta-avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseuroille sekä vammaisja kansanterveysjärjestöille.
- Toiminta-avustukset ovat haettavana kerran vuodessa 31.3.2022 mennessä.
- Muu harkinnanvarainen kohdeavustus on haettavana kaksi kertaa vuodessa
31.3.2022 ja 30.11.2022 mennessä.
- Urheilijan stipendin hakuaika päättyy 30.11.2022.
Lisätietoja: liikuntatoimenjohtaja Eeva Saarinen, eeva.saarinen@kerava.fi, p. 040 318 2246;
vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila, anu.laitila@kerava.fi, p. 040 318 2055
NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUKSET
Nuorisojärjestöille myönnetään kohdeavustuksia paikallisten nuorisoyhdistysten ja nuorten
toimintaryhmien toimintaan.
- Kohdeavustukset ovat haettavina kerran vuodessa 31.3.2022 mennessä.
Budjetin salliessa voidaan järjestää ylimääräinen lisähaku erilliskuulutuksella.
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen, pekka.jarvinen@kerava.fi, p. 040 318 4073
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LASTEN JA NUORTEN HARRASTUSTUET
Lasten ja nuorten harrastamiseen myönnettävissä avustuksissa hakijalta ei edellytetä
omarahoitusosuutta, vaan ne voidaan tarvittaessa myöntää myös täysimääräisenä.
Kansainvälisyystuen saamiseen hakijalta edellytetään pääsääntöisesti omarahoitusta.
Harrastestipendi
Avustusta myönnetään 7–17-vuotiaiden keravalaisten nuorten harrastuksiin taloudellisten,
sosiaalisten ja terveydellisten syiden pohjalta.
- Harrastestipendi on haussa kaksi kertaa vuodessa, 5.1.2022 ja 31.5.2022.
Avustusmuoto toteutetaan yhteistyössä Sinebrychoffin kanssa.
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen, pekka.jarvinen@kerava.fi, p. 040 318 4073
Nuorten kansainvälistymistuki
Avustusta myönnetään yksilöille ja yhteisöille kansainvälisiin harjoitus- tai kilpailumatkoihin,
jotka mahdollistavat tavoitteellisesti harrastaville nuorille kansainvälisiä kokemuksia.
Avustuksen myöntämiseen vaikuttaa osallistuvien nuorten määrä, toiminnan vaikuttavuus
sekä harrastamisen tavoitteellisuus ja menestys. Tuella voidaan kattaa matka- ja/tai
majoituskuluja. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen, pekka.jarvinen@kerava.fi, p. 040 318 4073
Idea-avustus vapaille harrastusryhmille tai yksilöhakijoille
Idea-avustus on nuorille tarkoitettu avustus, jota myönnetään nuorten omaehtoiseen
toimintaan silloin kun toiminnan voidaan katsoa edistävän nuorten osallisuutta,
hyvinvointia, yhteisöllisyyttä tai harrastamista.
Avustuksen maksimimäärä yhteen tarkoitukseen tai yhdelle ryhmälle voi olla enintään 500
euroa. Avustuksen hakuaika on jatkuva.
Lisätietoja: vs. nuorisosihteeri Pekka Järvinen, pekka.jarvinen@kerava.fi, p. 040 318 4073
MUUT VAPAA-AJAN AVUSTUKSET
Eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen tilatuki
Keravalaisille eläkeläis-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöille myönnetään avustusta
kokoontumistilojen vuokraamiseen.
- Tilatuki on haettavissa kerran vuodessa, 28.2.2022 mennessä.
Lisätietoja: erityissuunnittelija Jaakko Kiilunen, jaakko.kiilunen@kerava.fi, p. 040 318 4508
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Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen vuosiavustus
Avustuksia myönnetään sosiaali- ja terveysalan järjestöille, jotka edistävät keravalaisten
hyvinvointia ja terveyttä.
- Avustushakemukset tulee toimittaa 28.2.2022 mennessä.
Lisätietoja: erityissuunnittelija Jaakko Kiilunen, jaakko.kiilunen@kerava.fi, p. 040 318 4508
Veteraanijärjestöjen vuosiavustus
Veteraanien järjestöavustuksista myönnetään veteraaniyhdistysten jäsenistön henkisen ja
fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen.
- Avustusta voivat hakea veteraanijärjestöt 30.4.2022 mennessä.
Lisätietoja: Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila, anu.laitila@kerava.fi,
p. 040 318 2055
Kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan tukeminen
Kaupunkia elävöittävän toiminnan lisäämiseksi on luotu uusi avustusmuoto, joka edistää
kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kohdeavustusta voi hakea
erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen,
jotka liittyvät keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan.
Avustusta myönnetään keravalaisten rekisteröityjen ja ei-rekisteröityjen yhteisöjen
toimintaan, joiden tavoitteena on lisätä kaupunkilaisille mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa
omiin asioihinsa sekä edistää yhteisöllisyyttä ja elämän merkityksellisyyttä. Tukea
myönnetään ensisijaisesti kohdeavustuksina, mutta sitä on mahdollista hakea myös
toiminta-avustuksena.
-

Avustus on haettavissa viisi kertaa vuodessa: 17.1.2022, 31.3.2022, 31.5.2022,
15.8.2022, ja 17.10.2022 mennessä.

Lisätietoja: Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila, anu.laitila@kerava.fi,
p. 040 318 2055
Toiminta-avustus lasten, nuorten ja perheiden ennaltaehkäisevään työhön
Avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille Keravalla tapahtuvaan toimintaan, joka
vähentää lasten ja nuorten syrjäytymistä ja eriarvoistumista, lisää perheiden hyvinvointia
sekä auttaa ongelmia kohdanneita kaupunkilaisia ja heidän perheitään.
- Avustus on haettavissa kerran vuodessa, 15.1.2022 mennessä.
Lisätietoja: Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialajohtaja Anu Laitila, anu.laitila@kerava.fi,
p. 040 318 2055

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

AVUSTUSTEN HAKEMINEN
Hakemuslomakkeita liitteineen saa kaupungin www-sivuilta ja Sampolan
yhteispalvelupisteestä osoitteesta Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.
Avustushakemukset tulee toimittaa edellä mainittuihin määräaikoihin mennessä vapaa-ajan
ja hyvinvoinnin toimialalle joko
- kirjepostilla osoitteeseen Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointipalvelut,
PL 123, 04201 Kerava (merkitse kuoren päällä viite ”AVUSTUSHAKEMUS”)
tai
- sähköpostitse osoitteeseen vapari@kerava.fi.
Huom! Postitse lähetettyjen hakemusten kohdalla viimeisen hakupäivän postileima ei
riitä, vaan hakemusten tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä
hakupäivänä. Myöhästynyttä hakemusta ei käsitellä.
Tietoa avustuksista ja niiden hakemisesta saa kaupungin kotisivuilta:
kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset
17.12.2021 VAPAA-AIKA- JA HYVINVOINTILAUTAKUNTA
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