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Kouvolan kaupungin myöntämät avus-
tukset 
Maaseudun kehittämisen avustukset 

Kylien toiminta-avustus  
Rekisteröityneelle kyläyhdistykselle voidaan myöntää kylien toiminta-
avustusta, joka koostuu 300 euron perusosasta ja 150 euron aktiivi-
suuslisästä. 

Kylien toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain maaliskuun viimei-
seen arkipäivään klo 15.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei 
käsitellä. 

Kylätoiminta-avustuksen aktiivisuuslisän ehtona on kylän edustajan 
osallistuminen Kylien neuvottelukunnan  kokouksiin. 

Kylätoimintatyön avustamisperiaatteet kaudelle 2022 – 2025  

Kylien kohdeavustus 
Kyläyhdistykset voivat hakea myös harkinnanvaraista kylien koh-
deavustusta, jota voi hakea pieniin hankkeisiin, jotka eivät saa avus-
tusta muualta. Hyväksyttävä kustannusarvio on enintään 1 700 euroa 
ja avustus enintään 1 020 euroa. 
Kohdeavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Rahoituksen myön-
tää hakemuksesta Kouvolan tekninen lautakunta. 

Avustus hankkeelle maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti maksatushakemuksen ja siihen liitettyjen tilityskuittien pe-
rusteella.  

Kylien kohdeavustusten jakoperusteet 2022  

  

https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/asiointi/avustukset/kylaavustus/
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/asiointi/avustukset/kylaavustus/
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/osallistu-ja-vaikuta/neuvostot/kylien-neuvottelukunta/
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kylatoimintatyon-avustamisperiaatteet-kaudelle-2022-2025-netti.pdf
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/asiointi/avustukset/kylaavustus/
https://www.kouvola.fi/kouvolankaupunki/asiointi/avustukset/kylaavustus/
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2022/02/Kylien-kohdeavustuksen-jakoperusteet-2022.pdf


Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämis-
rahoitus (MAHA-raha) 
Kouvolan kaupunki myöntää rahoitusta maaseudun ja haasteellisten 
alueiden elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia edistäviin hank-
keisiin (MAHA-raha). Rahoitusta myönnetään vain entisen Anjalankos-
ken, Kuusankosken ja Kouvolan alueille.  

MAHA-raha on haettavissa vuosittain huhtikuussa niin, että hakemukset 
ovat määräaikaan klo 15.00 mennessä Kouvolan kaupungin kirjaa-
mossa. 

Rahoituksen myöntää hakemuksesta Kouvolan tekninen lautakunta. 
Rahoitusta voidaan myöntää vain määrärahan puitteissa. Tuen määrä 
on enintään 50 % tuettavan hankkeen tai toimenpiteen hyväksyttävistä 
kustannuksista. Hakijana voi olla oikeustoimikelpoinen yhteisö. Rahoi-
tusta voidaan myöntää hankkeeseen, jolle kaupunki ei ole myöntänyt 
muuta tukea tai avustusta.  

Rahoitusta tulee hakea ennen hankkeeseen tai toimenpiteeseen ryhtymistä. 
Maaseudun ja muiden haasteellisten alueiden kehittämisrahoituspe-
rusteet 2022  
 

Hakemusten lähettäminen  
Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteella kir-
jaamo(at)kouvola.fi tai postitse Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85 
(Torikatu 10), 45101 Kouvola. 
  

https://www.kouvola.fi/kehittamisrahoitus
https://www.kouvola.fi/kehittamisrahoitus
https://www.kouvola.fi/kehittamisrahoitus
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2022/02/MAHA-rahoitusperusteet-2022.pdf
https://www.kouvola.fi/wp-content/uploads/2022/02/MAHA-rahoitusperusteet-2022.pdf


Nuorisoavustukset  
Kasvatus- ja opetuslautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvi-
oon määrärahan käytettäväksi kouvolalaisten nuorisoyhdistysten ja 
nuorten itsensä muodostamien toimintaryhmien tukemiseen. Avustus-
muodot ovat Toiminta-avustus ja Kohdeavustus. 

Toiminta-avustus 
Toiminta-avustus on nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien 
koko vuoden jatkuvaan säännölliseen toimintaan tarkoitettu avustus. 
Vuoden 2022 toiminta-avustusten viimeinen hakupäivä on 31.3.2022. 
Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään ensisijaisesti sähköisesti 
ja niiden tulee olla perillä määräpäivänä klo 15.00 mennessä osoit-
teessa kirjaamo@kouvola.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Postitse lähetettävät hakemukset osoitteeseen Kouvolan kaupunki, Kir-
jaamo, PL 85, 45101 Kouvola. 

Avustusta hakeva yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Re-
kisteröimättömältä yhdistykseltä tai toimintaryhmältä edellytetään, 
että sen säännöt, hallinto, toiminta ja talous on järjestetty, kuten rekis-
teröidyn yhdistyksen, ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä. 

Kohdeavustus 
Kohdeavustusta voi hakea koko vuoden ajan vähintään 14 vrk ennen 
suunniteltua tapahtumaa tai hanketta. 

Kohdeavustusta voidaan myöntää ensisijaisesti kertaluonteisiin nuori-
sotapahtumiin ja hankkeisiin. 

https://www.nuortenkouvola.fi/avustukset 

  

mailto:kirjaamo@kouvola.fi
https://www.nuortenkouvola.fi/avustukset


JEV-säätiö 
 

Säätiö myöntää apurahoja tarkoituksiin, jotka vahvistavat ja kehittä-
vät kylien elinvoimaisuutta entisten Jaalan, Elimäen ja Valkealan 
kuntien alueella sekä edistävät niiden asukkaiden hyvinvointia.  

Hakijana voi olla yhteisö (esim. yhdistys) tai yksityishenkilö. 

Sähköinen apurahojen haku avautuu seuraavan kerran 1.9.2023 ja on 
avoinna 30.9.2023 klo 16 asti JEV-säätiön verkkosivuilla   

Lomakkeelle tehty hakemus tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä klo 
15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 

Apurahan hakeminen 

Lisätietoja puh. 020 615 4504, palvelu(at)jev.fi 
 

  

https://jev.apurahat.net/
https://www.jev.fi/hakeminen
mailto:palvelu@jev.fi


Kymin Osakeyhtiön 100-vuotis säätiö 
Yhteisöapurahat 
Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö myöntää apurahoja vapaa-ajalla ta-
pahtuvaan opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoiminnan kustannuk-
siin. Apurahoja jaetaan kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammi-
kuussa. Seuraavan kerran apurahoja voi hakea tammikuussa 2023. Apura-
hoja haetaan jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana (1.1.2022 – 
31.12.2023) tapahtuvaan toimintaan.  

Apurahoja voivat hakea mm. yhdistykset, seurat ja avoimet ryhmät joiden 
kotipaikka on Kouvola.  

Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivulta osoitteesta 
www.kymin100.fi. Jos aikoo tammikuussa 2023 hakea uutta apurahaa, tu-
lee edellinen apuraha olla tilitetty joulukuun 2022 loppuun mennessä. 

Yhteisökohtaisia apurahoja ei myönnetä tarkoituksiin, joista huolehtimi-
nen kuuluu hakijan työantajan normaaliin henkilökunnan hyväksi suoritta-
maan toimintaan eikä laitehankintoihin.  

Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivuilta ja säätiön sihtee-
riltä puh. 02041 52444 tai sähköposti saatio@kymin100.fi. 

  

https://www.kymin100.fi/
https://www.kymin100.fi/
mailto:saatio@kymin100.fi


Pohjois-Kymen Kasvu – Leader  
-rahoitus 
Pohjois-Kymen Kasvu ry on rahoittanut Manner-Suomen maaseutuohjel-
masta tulevalla Leader-rahoituksella Kouvolan ja Iitin maaseutualueiden 
yleishyödyllisiä hankkeita ja mikroyrityksiä.  

Päätös Leader-ryhmien valinnasta ja niiden rahoituskehyksistä EU:n rahoi-
tuskaudelle 2023–2027 tehdään maa- ja metsätalousministeriössä arviolta 
alkuvuodesta 2023 ja uusi rahoituskausi käynnistyy heti tämän jälkeen. 

Hakijan tulee olla oikeushenkilö (esim. rekisteröity yhdistys) ja hyödyn tu-
lee kohdistua maaseutualueelle. 

Pohjois-Kymen Kasvu ry on rahoittanut seuraavia yleishyödyllisiä hank-
keita: 

• yleishyödyllinen kehittämishanke 
• yleishyödyllinen investointihanke 
• koulutus- tai tiedonvälityshanke. 

Läpileikkaavina tavoitteina strategiassa ovat yhteistyö ja ekologinen kestä-
vyys, joita tulee toteuttaa kaikissa rahoitettavissa hankkeissa. 
Ohjeet hankehakijalle 
 
Pohjois-Kymen Kasvu ry 
Vartiotie 5 
45100 Kouvola 
toimisto(at)pohjois-kymenkasvu.fi 
  

https://www.pohjois-kymenkasvu.fi/hakuopas/hakuohjeet-hankehakijalle/


Jaalan kotiseutusäätiö 
Säätiön tavoitteena on mm. tukea Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, 
perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä. 

Kotiseutusäätiö pyrkii myös ylläpitämään ja säilyttämään Jaalan eri aluei-
den ja kylien elinolosuhteita, jotta ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista 
ja elinkeinojen harjoittamista.  

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa 
Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittä-
miseksi. 

Jaalan kotiseutusäätiö myöntää avustuksia mm. virkistystoimintaan, lii-
kunta- ja urheilumahdollisuuksien tukemiseen sekä lasten ja nuorten 
harrastustoimintaan. 

  

https://jaala.eu/?page_id=14


Suomen kotiseutuliitto 
Seurantalojen korjausavustukset 
Seurantalojen korjausavustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kult-
tuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden eri-
tyispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämät-
tömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, va-
kiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. 
Avustuksen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti.  
 
Seurantalojen korjausavustus - Suomen Kotiseutuliitto 
  

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/


Muita avustuksia jakavia tahoja 

Avustuksen  
myöntäjä 

Verkkosivu Hakuaika 

Etelä-Karjalan Sääs-
töpankkisäätiö 

https://www.ekspsaa-
tio.fi/ 

1.1.-31.12. 

Jenny ja Antti Wihu-
rin rahasto 

http://wihurinrahasto.fi/ toukokuu 

Kansan Sivistysra-
hasto 

https://www.sivistysra-
hasto.fi/apuraha 

elokuu 

Olvi-säätiö https://www.olvisaa-
tio.fi/ 

keväthaku 1.1.-31.3. 
– syyshaku 1.7.-30.9 

Minela-säätiö https://www.minela.fi/ huhti- ja lokakuu 
 

Karjalaisen Kulttuu-
rin Edistämissäätiö 

https://www.kkes.fi/etu-
sivu/ 

marraskuu 

Alli Paasikiven säätiö 
 

https://www.allipaasiki-
vensaatio.com/ 

katso sivuilta 

Kymenlaakson OP  
Avustukset yhtei-
söille 

- - 

Google -avustukset  
Koneisiin ja laittei-
siin vuosittain Ky-
menlaakson alu-
eelle, ei operatiivi-
seen toimintaan. 

- - 
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