
Aluetoiminnan tuki kehittämishankkeille 

 
 
Millaisen kehittämishankkeen kustannuksiin tukea voi saada? 

 
Kehittämishankkeilla tarkoitetaan sekä paikallisia (yksi yhdistys), 
maakunnallisia/seudullisia ja alueellisia kehittämishankkeita, joissa toimintaa tai palveluita 
järjestetään kokeilevalla ja/tai uudella ja/tai toimintaa kehittävällä tavalla. Avustettava 
kohde tukee Hengitysliiton toimintasuunnitelman painoalueita. 

 
Yhdistysten perustoimintaa ei tueta. 

- esim. yhdistyksen oma luentotilaisuus 
- paikalliset liikuntatapahtumat, yhdistyksen liikuntaryhmät 
- yhdistyksen olemassa olevat omat toimikunnat (esim. silmut) 

 
Aluetoiminnan tukea voidaan myöntää kehittämishankkeen tai 
maakunnallisen/seudullisen/alueellisen tapahtuman järjestämiseen liittyviin kustannuksiin, 
kuten esimerkiksi tilavuokraan, luennoitsijan palkkioon (vertaistapaamisten omavastuu 
muodostuu kokonaiskustannusten mukaan) ja lehti-ilmoitukseen. Kehittämisraha ei sisällä 
tarjoilua. 

 
Tukea maksetaan vain todellisista kustannuksista kuittia/laskua vastaan. 

 
Miten tukea haetaan? 

 
Aluetoimintaan haetaan tukea ohessa olevalla kirjallisella hakemuksella tai 
vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 

▪ kehittämishankkeen käyttökohde ja perustelut (hankkeen 
innovatiivisuus) 

▪ toteuttamisaikataulu 
▪ järjestäjä/hakija (vastuullinen yhdistys) 
▪ lyhyt kuvaus hankkeesta 
▪ hankkeen yleinen hyödynnettävyys 
▪ hankkeen kokonaiskustannukset 
▪ haetun tuen määrä 
▪ mihin kustannuksiin tukea haetaan 
▪ muut tulolähteet (osallistujien omavastuuosuus, yms. tuki) 

 
Hakemus tulee lähettää järjestöasiantuntijalle sovitusti noin kaksi kuukautta ennen 
varsinaista kehittämishanketta. 



Lisätietoja saa järjestöasiantuntijalta. Hakemus lähetetään osoitteella: 
 
Etelä-Suomessa 
Hengitysliitto/Etelä-Suomen alue, Järjestöpäällikkö Eeva Palmroos, Oltermannintie 8, PL 
40, 00621 Helsinki tai sähköisesti eeva.palmroos@hengitysliitto.fi 

 

Länsi-Suomessa 
Hengitysliitto/Länsi-Suomen alue, Järjestöasiantuntija Hanna-Leena Kärkkäinen, 
Yliopistonkatu 56, 5. krs, 33100 Tampere tai sähköisesti hanna- 
leena.karkkainen@hengitysliitto.fi 

 

Itä-Suomessa 
Hengitysliitto/Itä-Suomen alue, Järjestöasiantuntija Helena Narkilahti, Hovintie 224, 52100 
Anttola tai sähköisesti helena.narkilahti@hengitysliitto.fi 

 

Pohjois-Suomessa 
Hengitysliitto/Pohjois-Suomen alue, Suunnittelija Päivi Suuniittu, Verve, PL 404, 
Kasarmintie 13, 90101 Oulu tai sähköisesti paivi.suuniittu@hengitysliitto.fi 

 
 

Mitä kehittämishankkeen jälkeen? 
 
Yhdistys maksaa kehittämishankkeeseen kulut. Yhdistys lähettää järjestöasiantuntijalle 
kuluista tehdyn selvityksen kehittämisrahan käytöstä (malli: laskutuslomake ja täytetty 
kehittämishankeen selvityslomake), johon liitetään kuitit. 
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Kehittämisraha-anomus vuodelle 20   pvm .................. 20   

 

Yhdistys/yhdistykset:   
 

 
Kehittämishanke-esitys (haettaessa hanketta) 
Kehittämishankkeen käyttökohde ja perustelut (hankkeen innovatiivisuus) 

Toteuttamisaikataulu 

Lyhyt kuvaus hankkeesta 

Hankkeen yleinen hyödynnettävyys 

Hankkeen kokonaiskustannukset 

Haetun tuen määrä 

Mihin kustannuksiin tukea haetaan 

Muut tulolähteet (osallistujien omavastuu tai muu tuki) 

 

Allekirjoitus 
 

 



Selvitys kehittämisrahan käytöstä vuonna 20   pvm ................. 20   

 

Yhdistys/yhdistykset:   
 

 
Kehittämishankeselvitys (loppuselvitys tilitystä varten) 
Kehittämishankkeen käyttökohde 

Toteuttamisaikataulu 

Lyhyt kuvaus hankkeen toteutumisesta 

Hankkeen yleinen hyödynnettävyys (onnistunut hanke kannattaa selostaa yhdistysnetin Vinkkipankissa) 

Toteutuneen hankkeen kokonaiskustannus (kulujen selvitys laskussa liitteessä) 

Myönnetyn tuen määrä 

Muut tulolähteet (selvitys liitteessä) 

 

Allekirjoitus 
 

 



Yhdistys/Yhdistykset LASKU 

 
xx.xx.20xx 

XXXX-Suomen alue / Hengitysliitto ry 

Esimerkki 1 
Laskutamme sopimuksen mukaan kehittämishankkeen kuluja 

 
Kulut 
tilavuokrat 8 x 70 € 560,00 euroa 
lehti-ilmoitukset 3 x 240 € 720,00 euroa 
materiaalikuluja (erittely) 100,00 euroa 

 

yhteensä 1380,00 euroa 
Tulot/tuotot 180,00 euroa 

 

laskutus yhteensä 1200,00 euroa 

 
 

Esimerkki 2 
Laskutamme sopimuksen mukaan maakunnallisen tapahtuman (missä ja milloin) kuluja 

 
tilavuokrat 8 x 70 € 
asiantuntijapalkkio 

 560,00 
euroa 
100,00 
euroa 

 

 
Tulot/tuotot 

yhteensä 660,00 
euroa 
60,00 
euroa 

 

 laskutus yhteensä 600,00 
euroa 

 

 
 

Tili: Pankki ja tilinumero sekä yhdistyksen Y-tunnus 

Yhdistyksen puheenjohtajan/sihteerin allekirjoitus 

 
 

LIITTEET Kopiot maksetuista laskuista 
Seloste kehittämishankkeesta ja tapahtuman ohjelma, osallistujalista 


