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VANTAAN KAUPUNKI JULISTAA HAETTAVAKSI AVUSTUKSIA JA
APURAHOJA VUONNA 2021
Avustuksia myönnetään hakemuksesta vantaalaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille tai
toispaikkakuntalaisille, mikäli avustettava toiminta kohdistuu vantaalaisiin. Yksityishenkilöille
myönnettävien avustusten ja apurahojen hakijoiden tulee olla Vantaalla asuvia.
Avustuksia haetaan jättämällä hakemus sähköisessä asiointipalvelussa Oma Vantaassa osoitteessa:
asiointi.vantaa.fi. Oma Vantaassa jätetty hakemus siirtyy sähköisesti Vantaan kaupungin kirjaamolle. Kunkin
haettavan avustuksen nimetty hakemuslomake on näkyvissä Oma Vantaa -asiointipalvelussa vain
avustuksen hakuaikana. Myös avustusten käytön selvitys- ja tilityslomakkeet jätetään Oma Vantaapalvelussa.
Mikäli avustushakemusta ei ole mahdollista jättää Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta,
avustushakemuksen voi jättää Vantaa-infon toimipaikkoihin niiden aukioloaikana: Korso (Monitoimikeskus
Lumo), Urpiaisentie 14, 01450 Vantaa, Myyrmäki (Myyrmäkitalo) Paalutori 3, 01600 Vantaa ja Tikkurila
(Dixin liikekeskus) Ratatie 11, 01300 Vantaa tai toimittaa postitse Vantaan kaupungin kirjaamoon: PL 1100,
01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostilla: kirjaamo@vantaa.fi. Vantaa-infon aukioloajat ja mahdolliset
poikkeusaukioloajat ilmoitetaan Vantaa-infon sivulla: www.vantaa.fi/vantaainfo. Toimipaikkoihin jätettävä
hakemuslomake on saatavissa avustuslajin yhteyshenkilöiltä.
Sekä Oma Vantaa-asiointipalvelussa jätettyjen että muulla tavoin toimitettujen hakemusten
liiteasiakirjoineen on oltava perillä palautuspisteissä annettuun määräaikaan mennessä tai hakemus
katsotaan myöhästyneeksi.
Avustuksien myöntämisessä noudatetaan hakuaikana voimassa olevia avustusten yleisiä sekä
avustuslajikohtaisia myöntämisperiaatteita. Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät
sivulta: www.vantaa.fi/avustukset

Avustukset liikuntatoimintaan
Vapaa-ajan lautakunta myöntää avustuksia vantaalaisen liikuntatoiminnan tukemiseen. Tuen piiriin
hakeakseen toimijan on haettava avustettavuutta eli avustuskelpoisuutta. Avustettavuutta haetaan kerran,
minkä jälkeen se vahvistetaan vuosittain toiminta-avustusten haun yhteydessä sekä määrävuosittain
suoritettavan auditoinnin avulla. Avustettavuutta voi hakea vantaalainen rekisteröity yhdistys tai muu
vantaalaisia palveleva toimija.
Avustettavuutta haetaan ilman erillistä hakuaikaa Oma Vantaa –asiointipalvelussa (”Avustettavuuden
hakeminen liikuntatoimintaan”). Kaikkien sähköisessä asiointipalvelussa ensimmäistä kertaa asioivien on
täytettävä avustettavuushakemuksen tiedot.

Vantaan kaupunki, Vanda stad
Kirjaamo, Registraturen

Puhelin (vaihde), Telefonväxeln 09 83911
kirjaamo[at]vantaa.fi

PL 1100, PB 1100

www.vantaa.fi, www.vanda.fi

01030 Vantaan kaupunki, Vanda stad

Y-tunnus, FO-nummer 01246109

Kuulutus
2/7
Kaupunkikulttuurin toimiala
28.1.2021
VD/960/02.03.01.03/2021

Toiminta-avustus liikuntajärjestöille
Toiminta-avustusta myönnetään täysimääräisen avustettavuuden saaneille vantaalaisille rekisteröidyille
yhdistyksille, joiden toiminnan päätarkoitus on liikunnan järjestäminen tai muu liikunnan edistäminen.
Toiminta-avustusta haetaan Oma Vantaa -asiointipalvelussa (”Toiminta-avustus liikuntajärjestöille hakemus”).
Toiminta-avustusta haettaessa hakemukseen kirjataan avustusvuotta edeltävän toimintakauden
toteutunut toiminta. Liitteinä tulee toimittaa toimintasuunnitelma, talousarvio sekä hakemuksen
allekirjoitusliite, mikäli yhdistyksen säännöt edellyttävät useampaa kuin yhtä nimenkirjoittajaa.
Toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan
Erityisryhmien liikunta-avustusta myönnetään harkinnan perusteella avustettavuuden saaneille
a) vantaalle rekisteröidyille potilas- ja vammaisjärjestöille, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä liikunnan
keinoin,
b) muille potilas- ja vammaisjärjestöille, joiden järjestämä liikuntatoiminta kohdistuu vantaalaisiin tai
c) muille toimijoille, jotka edistävät erityisryhmien terveyttä ja hyvinvointia liikunnan keinoin.
Harkinnassa otetaan huomioon hakevan järjestön liikuntatoiminnan laajuus ja laatu sekä kohderyhmän
erityistarpeet.
Erityisryhmien toiminta-avustusta haetaan Oma Vantaa -asiointipalvelussa (”Toiminta-avustus
erityisryhmien liikuntaan -hakemus”). Toiminta-avustusta haettaessa hakemukseen kirjataan avustusvuotta
edeltävän toimintakauden toteutunut toiminta. Liitteinä tulee toimittaa toimintasuunnitelma, talousarvio
sekä hakemuksen allekirjoitusliite, mikäli yhdistyksen säännöt edellyttävät useampaa kuin yhtä
nimenkirjoittajaa.
Vuokratuki
Vantaalaisille liikunta-alan järjestöille myönnetään vuokratukea muissa, kuin kaupungin tai kaupungin
omistamien yhtiöiden hallinnoimissa Vantaalla sijaitsevissa tiloissa tapahtuvaan säännölliseen
liikuntatoimintaan. Vuokratuki on nyt haettavissa vuoden 2020 kuluja koskien Oma Vantaa asiointipalvelussa (“Vuokratuki -hakemus”). Hakemuksen liitteenä on toimitettava tositteet maksetuista
tilakuluista.
Avustusten hakuaika on 1.2.-1.3.2021. Hakuaika päättyy 1.3.2021.
Selvitys vuoden 2020 toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää viimeistään 30.4.2021 mennessä Oma
Vantaa -asiointipalvelun kautta (“Toiminta-avustus liikuntajärjestöille ja erityisryhmien liikuntaan käyttöselvitys”).
Harrasteliikunnan ohjaajatuki
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Harrasteliikunnan ohjaajatukea myönnetään harkinnan mukaan vantaalaisiin kohdistuvan
harrasteliikuntatoiminnan ohjaajakorvauksiin. Harrasteliikunnan ohjaajatuen hakemus tulee jättää
viimeistään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista tai tapahtumaa.
Tiedustelut: liikunta.avustukset@vantaa.fi tai Päivi Sillanpää puh. 040 353 4663, Mari Soralahti
puh. 050 304 5813, Sanna Partio puh. 050 303 1305, Anton Ahonen puh. 040 620 2897
Tiedustelut toiminta-avustus erityisryhmien liikuntaan: Anne Pakarinen puh. 050 314 6402
Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.vantaa.fi/avustukset

Avustukset kulttuuritoimintaan
1) Toiminta-avustukset kulttuuritoimintaan
Toiminta-avustuksia myönnetään hakemuksesta:
a) Vantaalla ammattimaisesti toimiville taide- ja kulttuuritahoille
b) Vantaalla taiteen perusopetusta antaville laitoksille ja yhteisöille
c) Vantaalla toimiville taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistyksille
Kullekin toiminta-avustukselle on omat hakemus- ja käyttöselvityslomakkeensa.
Kohdan a) toiminta-avustuksen vuodelle 2022 hakuaika on 1.2.-1.11.2021. Hakuaika päättyy 1.11.2021.
Kohdan a) selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 30.4.2021
mennessä.
Kohtien b) ja c) toiminta-avustuksen hakuaika on 1.2.-31.3.2021. Hakuaika päättyy 31.3.2021.
Kohdan b) ja c) selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 31.3.2021
mennessä.
Tiedustelut Lea Rahkola-Kauranen puh. 050 312 1969, lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi
2) Seniori-ikäisille suunnatun kulttuuritoiminnan avustukset
Avustus on tarkoitettu Vantaalla seniori-ikäisille suunnattuun sekä ympärivuotiseen että kertaluonteiseen
taide- ja kulttuuritoimintaan.
Ympärivuotiseen toimintaan tarkoitettujen toiminta-avustusten hakuaika on 1.2.-31.3.2021. Hakuaika
päättyy 31.3.2021.
Selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 31.3.2021 mennessä.
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Kertaluonteisten tapahtumien kohdeavustushakemukset tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen
tapahtumien alkua.
Tiedustelut Jutta Hakala puh. 043 826 9011, jutta.hakala2@vantaa.fi
3) Taide ja kulttuuritapahtumien avustukset
Kohdeavustusta myönnetään hakemuksesta yhteisöille ja ryhmille taide- ja kulttuuritapahtumien
järjestämiseen. Avustusta myönnetään Vantaalla toteutettaviin kaikille avoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai muun tilaisuuden
aloittamista. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee kohdeavustushakemuksia tammikuun, huhtikuun ja syyskuun
kokouksissa, ja hakemus on jätettävä noin kuukautta ennen sitä kokousta, jossa se halutaan käsiteltävän.
Tiedustelut Lea Rahkola-Kauranen puh. 050 312 1969, lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi
4) Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki
Suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituki on tarkoitettu suuren
kulttuuritapahtuman tai festivaalin yhteydessä tapahtuvaan Vantaan kaupungin näkyvyyden
vahvistamiseen ja markkinointiin. Tuen saajien tulee toiminnallaan edistää Vantaan tunnettuutta
kulttuurikaupunkina ja käyttää tapahtumamarkkinoinnissa soveltuvin osin Vantaan virallisen brändin
mukaista ulkoasua.
Kaupunkimarkkinointituella ei ole ennalta määrättyä hakuaikaa, vaan haku on jatkuva.
Tukea haettaessa on hakemuksia käsittelevälle viranomaiselle toimitettava vapaamuotoisen hakemuksen
liitteenä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Tiedustelut Reeli Karimäki puh. 040 524 1403 reeli.karimaki@vantaa.fi
5) Taiteilija-apurahat
Taiteilija-apurahoja myönnetään hakemuksesta vakinaisesti Vantaalla asuville ammattitaiteilijoille ja
poikkeustapauksessa lahjakkaille eri taiteenalojen opiskelijoille.
Hakuaika on 1.2.-1.3.2021. Hakuaika päättyy 1.3.2021
Tiedustelut Sirpa Laine puh. 040 848 2099 tai sirpa.laine@vantaa.fi
Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.vantaa.fi/avustukset
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Avustukset nuorisotoimintaan
1) Toiminta-avustus nuorisotoimintaan
Toiminta-avustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan vantaalaisille varhaisnuoriso- ja
nuorisoyhdistyksille ja järjestöille. Toiminta-avustusta myönnetään yhdistysten ja järjestöjen yleisen
toiminnan tukemiseen, koulutus-, kurssi- ja leiritoimintaan, kansainväliseen toimintaan ja työntekijöiden
palkkaamiseen.
Hakuaika on 1.2.-1.4.2021. Hakuaika päättyy 1.4.2021.
Selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 1.4.2021 mennessä.
2) Kohdeavustus nuorisotoimintaan
Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, hankkeen,
leirin, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen, uusien työmuotojen kokeiluun
sekä nuorten itsensä toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja
vaikuttamista. Starttiavustusta voi saada toiminnan aloittamiseen.
Kohdeavustuksia ovat:
− Projektiavustus
− Leiri- ja retkiavustus
− Nuorten toimintaraha
− Starttiavustus
− Kumppanuusavustus
Kohdeavustushakemus tulee jättää viimeistään 21 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.
Tiedustelut Taina Saarenpää puh. 040 523 4744, taina.saarenpaa@vantaa.fi
Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.vantaa.fi/avustukset

Avustukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkinnan mukaan avustuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti hyvinvointierojen kaventamista Vantaalla. Avustettavan toiminnan tulee
kohdistua haavoittuviin ryhmiin, kuten lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, pitkäaikaissairaisiin ja vammaisiin,
päihdepalveluja, mielenterveyspalveluja tai kriisiapua tarvitseviin, asunnottomiin, toimeentulovaikeuksissa
oleviin, maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin tai vähemmistökieli- ja kulttuuriryhmiin.
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1) Toiminta-avustus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen
Avustusta voidaan myöntää:
− kansanterveysjärjestölle
− potilasjärjestölle
− vammaisjärjestölle
− lastensuojelujärjestölle
− päihdejärjestölle
− vanhusjärjestölle
− nuorisokasvatusjärjestölle
− työttömien järjestölle
− muulle järjestölle, yhdistykselle tai rekisteröitymättömälle toimintaryhmälle, jonka toiminnan
tarkoitus on edistää hyvinvointia ja terveyttä.
Avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kuluihin kuten kerhojen, vertaistuen
tai neuvonnan järjestämiseen. Avustuksella voi kattaa myös yleiskuluja, kuten palkka- tai vuokrakuluja.
2) Toiminta-avustus merkittävää yhteiskunnallista työtä tekeville toimijoille
Avustusta (MYT) voidaan myöntää vakiintuneelle järjestölle, yhteisölle tai toimintaryhmälle, jonka toiminta
vahvistaa erityisen vaikuttavalla tavalla vantaalaisten hyvinvointia ja toiminnan puuttuminen huonontaa
selkeästi kohderyhmän selviytymistä arjesta. Toimijalla pitää kaupungin tuen ohella olla omaa
varainhankintaa tai muuta julkista rahoitusta sekä palkattua henkilökuntaa. Valittujen toimijoiden kanssa
tehdään kumppanuussopimus.
Avustusten hakuaika on 1.2.-1.3.2021. Hakuaika päättyy 1.3.2021.
Selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 31.5.2021 mennessä.
Tiedustelut Leea Halmén, p. 040 835 3379, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi
Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.vantaa.fi/avustukset

Avustukset paikalliseen kansalaistoimintaan
Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkinnan mukaan avustuksia paikalliseen kansalaistoimintaan.
Avustuksilla tuetaan asukkaiden, toimintaryhmien tai järjestöjen järjestämää toimintaa, joka edistää
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta paikallisesti tai alueellisesti. Avustukset voidaan myöntää toimintaavustuksena tai kohdeavustuksena.
1) Kohdeavustus paikalliseen kansalaistoimintaan
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Avustuksella tuetaan mm. asukastapahtumien ja kyläjuhlien toteutusta sekä hankkeita, jotka edistävät
yhteisöllisyyttä. Samalla hakemuksella voi hakea useaan saman vuoden aikana järjestettävään
tapahtumaan.
Avustusta voi hakea koko vuoden, mutta avustushakemus tulee jättää kaupungille viimeistään 21
vuorokautta ennen tapahtumaa ja 21 vuorokautta ennen sitä vapaa-ajan lautakunnan kokousta, jossa
hakemus halutaan käsiteltäväksi.
Tiedustelut Anne-Mari Ikonen, p. 043 8269009, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi
2) Toiminta-avustus paikalliseen kansalaistoimintaan
Avustusta voi hakea yhdistys, joka järjestää säännöllistä ja laaja-alaista alueen asukkaisiin kohdistuvaa
kansalaistoimintaa.
Toiminta-avustuksen hakuaika on 1.2.-1.3.2021. Hakuaika päättyy 1.3.2021.
Selvitys vuodelle 2020 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä tulee jättää 31.5.2021 mennessä
Tiedustelut Leea Halmén, p. 040 835 3379, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi
Avustusten myöntämisperiaatteet ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta: www.vantaa.fi/avustukset

Vantaalla 28. päivänä tammikuuta 2021
VANTAAN KAUPUNKI
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