
Hankerahoitusprojekti
Projektitoiminnan kehittäminen seurakunnissa

Seurakunnat:
• Vaasan seurakuntayhtymä ( 3 seurakuntaa)

• Seinäjoen seurakunta

• Jyväskylän seurakunta

Aikataulu & projektin vetäjä 
• 17.8.2020 – 31.12.2023

• Hankekoordinaattori Liisa Wahlström

Toiminnan pääpiirteet
• Hankerahoitusten haku

• Projektisuunnitelmien teon ja projektien toteutuksen tukeminen

• Projektitoiminnan eri osa-alueiden koulutus

• Projektitoiminnan prosessien kehittäminen
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Mahdollisia rahoituskanavia 
• Säätiöt 

• Haettu muutamasta, opeteltu projektisuunnitelman tekemistä, ei saatu

• Kirkkohallitus
• Avustuksia kokeilutoimintaan keväällä 2021. Vaasa ja Jyväskylä hakeneet ja saaneet

• Luomet – Luonto- ja metsäkohteen kehittäminen

• Deep Talk –koulutus

• Avustuksia rakennuksiin

• Aluehallintovirasto
• Erityisavustukset nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittämiseen/ei saatu

• Erityisavustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan

• EU-rahoitus (ESR, EAKR, Erasmus+, Amif, Leader)
• REACT-EU:n ESR toimenpiteet, hakemus tehty, odottaa
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Muutama vinkki 
• AVI (aluehallintovirasto)

• Erityisavustus lasten ja nuorten harrastustoimintaan. https://aviavustukset.fi

• Loma-aikojen päiväleiritoiminta ja koulujen lukukausien aikaan ajoittuva 
harrastustoiminta

• Seuraava hakuaika: 10.11 – 15.12 2021

• Erasmus+
• Mm. nuorten ja nuoriso-ohjaajien kansainväliseen liikkumiseen ym.

• Etsi kehittämisrahoitusta | Opetushallitus (oph.fi)

• Pyykkönen Paavo (OPH) <Paavo.Pyykkonen@oph.fi> 

• Ovat mukana Kirkon kasvatuksen päivillä 2022

• ESR ja EAKR - hankerahoituskausi 2021 - 2027
• Tietoa uudesta kaudesta https://www.rakennerahastot.fi→Ajankohtaista →Tapahtumat

• Etelä-Suomen Suuralue tapahtumat (Teams-linkkejä marras-joulukuulle)

• Länsi-Suomen Suuralue tapahtuma (tiedotustilaisuus 23.11.2021 klo 12-16)
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Miten prosessi on edennyt?
• Haasteita

• Projektitoiminta on melko vierasta henkilöstölle
• Rahoitushakuajat koetaan lyhyiksi
• Korona pakottanut etätyöskentelyyn (henkilöstö ei ollut hankekoordinaattorille 

ennestään tuttua ei myöskään toiminta)
• Ohjeistukset mietittävä tarkkaan kun viestitään pelkästään sähköisesti
• Henkilöstö ei kaikilta osin ollut tottunut miettimään taloudellisia näkökohtia (eli 

projektirahoituksen merkitystä toiminnalle)
• Tarvitaan asennemuokkausta uutta asiaa kohtaan

• Toimintaa helpottavia tekijöitä
• Kunkin seurakunnan budjettiin on varattu omarahoitusta, jota rahoitushakemuksissa 

edellytetään
• Minun Hankerahoitusprojektin ohjausryhmä on valtuutettu hyväksymään 

hankerahoitushakemukset omarahoitusosuuden rajoissa (pidetään sähköpostikokous 
tarvittaessa)

• Hankekoordinaattori on palkattu vain tätä toimintaa varten → ei tehdä muiden töiden 
ohella

• Seurakunnista koottu ns. Hankeverkosto, jonka kanssa hankekoordinaattori työskentelee
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