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VANDA STAD LEDIGANSLÅR UNDERSTÖD OCH
STIPENDIER ÅR 2022
Understöd beviljas på ansökan till föreningar och andra sammanslutningar i Vanda eller till invånare i andra
kommuner, ifall den verksamhet som understöds är avsedd för Vandabor. Sökande av understöd och
stipendier som beviljas privatpersoner ska vara bosatta i Vanda.
Understöd ansöks genom att lämna in ansökan i e-tjänsten Oma Vantaa på adressen: asiointi.vantaa.fi.
Ansökan som lämnats in i Oma Vantaa överförs elektroniskt till Vanda stads registratur.
Ansökningsblanketterna för respektive understöd som kan sökas finns tillgängliga i e-tjänsten Oma Vantaa
endast under ansökningstiden för understödet. Redogörelsen för hur understöden använts ska också
lämnas in i e-tjänsten Oma Vantaa.
Om det inte är möjligt att lämna in ansökan via e-tjänsten Oma Vantaa, kan ansökan om understöd lämnas
in under öppettid till Vandainfos serviceställen: Korso (Allaktivitetscentret Lumo), Gråsiskvägen 14, 01450
Vanda, Myrbacka (Myrbackahuset) Påltorget 3, 01600 Vanda och Dickursby (Dixi affärscentrum) Banvägen
11, 01300 Vanda eller skickas per post till Vanda stads registratur: PB 1100, 01030 Vanda stad eller per epost: kirjaamo@vantaa.fi. Vandainfos öppettider och eventuella avvikande öppettider meddelas på
Vandainfos webbsidor: www.vantaa.fi/vandainfo. En ansökningsblankett som ska lämnas in till
verksamhetsställena fås av kontaktpersonen för respektive understöd.
Ansökningar och bilagor som lämnats in i e-tjänsten Oma Vantaa samt på annat sätt, till exempel per
post, ska vara framme på respektive inlämningsställe inom utsatt tid, annars räknas ansökan som
försenad.
Vid beviljandet av understöd efterföljs de allmänna och understödsspecifika principerna för beviljande av
understöd som gäller under ansökningstiden. Principerna för beviljande av understöd har uppdaterats
under år 2021 och vi ber dig ta del av de aktuella principerna innan du fyller i ansökan. Principer för
beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns på sidan: www.vanda.fi/understod
Ett understödsinfo för sökande arrangeras 26.1.2022. Närmare information om understödsinfot och
anvisningar för deltagande hittar du på www.vanda.fi/understod

Understöd för idrottsverksamhet
Stadskulturnämnden beviljar understöd för att stödja idrottsverksamhet i Vanda. För att kunna ansöka om
understöd ska aktören ansöka om understödsbehörighet. Understödsbehörighet ansöker man om en gång,
varefter behörigheten fastställs en gång om året i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd samt
med hjälp av en revision som utförs under vissa bestämda år. Ansökan om understödsbehörighet kan
lämnas in av en registrerad förening i Vanda eller någon annan aktör som betjänar Vandabor.
Ansökan om understödsbehörighet görs i e-tjänsten Oma Vantaa utan någon separat ansökningstid
(”Ansökan om understödsbehörighet för idrotts- och motionsverksamhet”). Alla som för första gången
ansöker om understöd i e-tjänsten ska fylla i blanketten Understödsansökan/Meddelande om basuppgifter.
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Verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationer
Verksamhetsunderstöd beviljas föreningar registrerade i Vanda som beviljats understödsbehörighet för
idrottsorganisationer, vars huvudsakliga syfte för verksamheten är att ordna eller på annat sätt främja idrott
och motion. Ansökan om verksamhetsunderstöd görs i e-tjänsten Oma Vantaa (”Ansökan om
verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationer”).
Vid ansökan om verksamhetsunderstöd registreras ansökan på basis av hela räkenskapsperiodens utfall för
året som föregår ansökningsåret. Som bilagor ska bifogas en verksamhetsplan och budget samt en
underskriftsbilaga till ansökan om föreningens stadgar kräver fler än en namntecknare.
Verksamhetsunderstöd för idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper
Idrotts- och motionsunderstöd för specialgrupper beviljas enligt prövning understödsbehöriga
organisationer eller stiftelser som främjar idrott och motion bland personer som hör till specialgrupper i
Vanda. Vid prövningen beaktas omfattningen och arten hos den motions- eller idrottsverksamhet som
organisationen anordnar samt målgruppens specialbehov.
Ansökan om verksamhetsunderstöd för specialgrupper görs i e-tjänsten Oma Vantaa (”Ansökan om
verksamhetsunderstöd för idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper”). Verksamhetsunderstöd
beviljas på basis av hela räkenskapsperiodens utfall för året som föregår ansökningsåret. Som bilagor ska
bifogas en verksamhetsplan och budget samt en underskriftsbilaga till ansökan om föreningens stadgar
kräver fler än en namntecknare.
Hyresunderstöd
Hyresunderstöd kan beviljas aktörer som getts understödsbehörighet i egenskap av idrotts- och
motionsorganisationer. Hyresunderstöd kan beviljas föreningens regelbundna idrotts- och
motionsverksamhet som arrangeras i Vanda i lokaler som inte förvaltas av staden eller ett av staden ägt
bolag. Stöd kan även beviljas för utgifter som uppkommit på grund av användning av Urhea sr:s idrotts- och
motionslokaler i Urhea-hallen. Hyresunderstöd kan ansökas i e-tjänsten Oma Vantaa på basis av de faktiska
utgifterna som uppkommit under år 2021 (”Ansökan om hyresunderstöd”). Bankverifikat för betalda
lokalitetskostnader ska bifogas som bilaga till ansökan.
Ansökningstiden för understöden är 1.2–28.2.2022. Ansökningstiden går ut 28.2.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd ska för år 2021 lämnas in 1.1–29.4.2022.
Redogörelsen för användningen görs via e-tjänsten Oma Vantaa (”Redogörelse för användningen av
verksamhetsunderstöd för idrottsorganisationer och idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper”).
Understöd för idrottsinstruktörer
Understöd för idrottsinstruktörer beviljas aktörer som getts understödsbehörighet för idrotts- och
motionsorganisationer, motion för specialgrupper eller motionsidrottsverksamhet. Understöd för
idrottsinstruktörer beviljas enligt prövning för instruktörsersättningar i anslutning till
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motionsidrottsverksamhet avsedd för Vandabor. Ansökan om understöd för idrottsinstruktörer inom
hobbymotionsverksamheten ska lämnas in senast 21 dygn innan den understödda verksamheten inleds.
Förfrågningar: liikunta.avustukset@vantaa.fi eller Päivi Sillanpää tfn 040 353 4663, Mari Soralahti
tfn 050 304 5813, Sanna Partio tfn 050 303 1305, Anton Ahonen tfn 040 620 2897
Förfrågningar om verksamhetsunderstöd för idrotts- och motionsverksamhet för specialgrupper: Anne
Pakarinen tfn 050 314 6402

Principer för beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns under adressen:
www.vanda.fi/understod

Understöd för kulturverksamhet
1) Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
Verksamhetsunderstöd beviljas på ansökan till:
a) professionellt verksamma konst- och kulturinstanser i Vanda
b) institutioner och sammanslutningar som i Vanda ger grundläggande konstundervisning
c) föreningar inom konstfostran och kultur som verkar i Vanda
För varje verksamhetsunderstöd finns en egen ansöknings- och redogörelseblankett.
Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd för år 2023 är enligt punkt a) 1.2–31.10.2022.
Ansökningstiden går ut 31.10.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats år 2021 enligt punkt a) ska lämnas
in senast 2.5.2022.
Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd enligt punkterna b) och c) är 1.2–31.3.2022. Ansökningstiden
går ut 31.3.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats år 2021 enligt punkt b) och c) ska
lämnas in senast 31.3.2022.
Förfrågningar Lea Rahkola-Kauranen, tfn 050312 1969, lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi
2) Understöd för kulturverksamhet riktad till seniorer
Understödet är avsett för sådan konst- och kulturverksamhet i Vanda som riktar sig till seniorer och som
ordnas både året om och endast en gång.
Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd avsett för verksamhet året om är 1.2–31.3.2022.
Ansökningstiden går ut 31.3.2022.
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Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2021 ska lämnas in senast
31.3.2022.
Ansökningar om projektunderstöd för evenemang av engångskaraktär ska lämnas in senast 21 dygn
innan evenemangen inleds.
Förfrågningar Jutta Hakala tfn 043 826 9011, jutta.hakala2@vantaa.fi
3) Understöd för konst- och kulturevenemang
Projektunderstöd beviljas på ansökan till sammanslutningar och grupper för anordnande av öppna konst- och
kulturevenemang av engångskaraktär.t

Ansökningar om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten som understöds
inleds och 21 dygn före det stadskulturnämndens sammanträde där sökanden önskar få ansökan
behandlad. Stadskulturnämnden behandlar ansökningar om projektunderstöd vid nämndens
sammanträden i januari, april och september. haan käsiteltäväksi. Stadskulturnämnden behandlar
ansökningar om projektunderstöd vid nämndens sammanträden i januari, april och september.
Förfrågningar Lea Rahkola-Kauranen, tfn 050 312 1969, lea.rahkola-kauranen@vantaa.fi
4) Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler
Stadens marknadsföringsstöd för stora kulturevenemang och festivaler är avsett för att stärka Vanda stads
synlighet och stadens marknadsföring i samband med ett stort kulturevenemang eller en festival. De som
beviljas stödet ska med sin verksamhet bidra till att öka kännedomen om Vanda som kulturstad och i
marknadsföringen av evenemang i tillämpliga delar använda sig av en visuell utformning som
överensstämmer med Vandas officiella varumärke.
Stadens marknadsföringsstöd har inte någon på förhand fastställd ansökningstid, utan ansökan sker
fortlöpande.
När man ansöker om stödet ska man lämna in en fritt formulerad ansökan till den handläggande
myndigheten och bifoga en verksamhetsplan och budget till ansökan.
Förfrågningar Reeli Karimäki tfn 040 524 1403 reeli.karimaki@vantaa.fi
5) Konstnärsstipendier
Konstnärsstipendier beviljas på ansökan till i Vanda stad fast bosatta yrkeskonstnärer och i undantagsfall till
begåvade studerande inom olika konstarter.
Ansökningstiden är 1.2–28.2.2022. Ansökningstiden går ut 28.2.2022.
Förfrågningar Sirpa Laine tfn 040 848 2099 eller sirpa.laine@vantaa.fi
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Principer för beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns under adressen:
www.vanda.fi/understod

Understöd för ungdomsverksamhet
Stadskulturnämnden beviljar efter eget övervägande understöd för verksamhet som riktar sig till barn och
ungdomar under 29 år i Vanda, som arrangeras av barn- och ungdomsorganisationer, verksamhetsgrupper
för unga och andra sammanslutningar. Verksamhetens fokus ska ligga på verksamhet som riktar sig till 7–
17-åringar.
1) Verksamhetsunderstöd för ungdomsverksamhet
Verksamhetsunderstöd kan enligt prövning beviljas barn- och ungdomsorganisationer i Vanda.
Verksamhetsunderstöd beviljas för att stödja den allmänna verksamheten hos föreningar och
organisationer, utbildnings-, kurs- och lägerverksamhet, internationell verksamhet och för att anställa
personal.
Ansökningstiden är 1.2–1.4.2022. Ansökningstiden går ut 1.4.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2021 ska lämnas in senast
1.4.2022.
2) Projektunderstöd för ungdomsverksamhet
Projektunderstödet är ett understöd av engångskaraktär för att genomföra eller delta i ett projekt, ett läger,
en tillställning eller ett evenemang som riktar sig till barn eller unga, för att pröva nya former av arbete och
för aktiviteter som de unga själva förverkligar och anordnar och som stöder ungdomarnas egen delaktighet
och påverkan. Startunderstöd kan fås för att inleda en verksamhet. Projektunderstöden utgörs av:
− Projektunderstöd
− Läger- och utflyktsunderstöd
− Verksamhetspenning för unga
− Startunderstöd
− Samarbetsunderstöd
Ansökan om projektunderstöd ska lämnas in senast 21 dygn innan verksamheten inleds.
Förfrågningar Taina Saarenpää tfn 040 523 4744, taina.saarenpaa@vantaa.fi
Principer för beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns under adressen:
www.vanda.fi/understod
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Understöd för främjande av välfärd och hälsa
Stadskulturnämnden beviljar enligt prövning understöd för att främja välfärd och hälsa. Med understöden
stöds i första hand verksamhet som minskar välfärdsskillnaderna i Vanda. Verksamheten som understöds
ska rikta sig till sårbara grupper såsom barn och unga, äldre, långtidssjuka och personer med
funktionsnedsättning, personer i behov av missbrukartjänster, mentalvårdstjänster eller krishjälp,
bostadslösa, personer med utkomstproblem, personer med invandrarbakgrund eller
minoritetsspråkgrupper och -kulturgrupper.
1) Verksamhetsunderstöd för främjande av välfärd och hälsa
Understöd kan beviljas:
− folkhälsoorganisationer
− patientorganisationer
− handikapporganisationer
− barnskyddsorganisationer
− organisationer verksamma inom missbrukararbetet
− seniororganisationer
− organisationer verksamma inom ungdomsfostran
− organisationer för arbetslösa
− annan organisation, förening eller oregistrerad verksamhetsgrupp med verksamhet vars syfte är att
främja välfärd och hälsa.
Understödet är avsett för kostnader för verksamhet som främjar välfärd och hälsa, till exempel ordnande av
klubbar, kamratstöd eller rådgivning. Understödet kan också täcka allmänna kostnader såsom löne- eller
hyreskostnader.
2) Verksamhetsunderstöd för aktörer som utför samhällsnyttigt arbete
Understödet kan beviljas en etablerad organisation, sammanslutning eller verksamhetsgrupp, vars
verksamhet stärker Vandabornas välfärd på ett särskilt betydelsefullt sätt, och avsaknaden av denna
verksamhet klart försämrar målgruppens möjligheter att klara av vardagen. Aktören ska utöver stadens
understöd ha egen medelanskaffning eller annan offentlig finansiering samt avlönad personal. Ett
partnerskapsavtal görs upp med de aktörer som väljs ut.
Ansökningstiden för understöden är 1.2–28.2.2022. Ansökningstiden går ut 28.2.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2021 ska lämnas in senast
31.5.2022.
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Förfrågningar Leea Halmén, tfn 040835 3379, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi
Principer för beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns under adressen:
www.vanda.fi/understod

Understöd för lokala samhällsaktiviteter
Stadskulturnämnden beviljar enligt prövning understöd för lokala samhällsaktiviteter. Med understöden
stöds verksamhet som ordnas av invånare, verksamhetsgrupper eller organisationer och som främjar
samhörighet och delaktighet på lokal eller regional nivå. Understöden kan beviljas som
verksamhetsunderstöd eller projektunderstöd.
1) Projektunderstöd för lokala samhällsaktiviteter
Med understödet stöds bland annat genomförandet av invånarevenemang och byafester samt projekt som
främjar samhörighet. Med en och samma ansökan kan man ansöka om flera evenemang som ordnas under
samma år.
Understöd kan ansökas för hela året, men ansökan om understöd ska lämnas in till staden senast 21 dygn
före evenemanget och 21 dygn före det stadskulturnämndens möte där sökanden önskar få sin ansökan
behandlad.
Förfrågningar Anne-Mari Ikonen-Hussain, tfn 043 8269009, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi
2) Verksamhetsunderstöd för lokala samhällsaktiviteter
Understödet kan ansökas av en förening som regelbundet och i stor utsträckning ordnar samhällsaktiviteter
avsedda för områdets invånare.
Ansökningstiden för verksamhetsunderstöd är 1.2–28.2.2022. Ansökningstiden går ut 28.2.2022.
Redogörelsen för användningen av verksamhetsunderstöd som beviljats för år 2021 ska lämnas in senast
31.5.2022
Förfrågningar Anne-Mari Ikonen-Hussain, tfn 043 8269009, kuntalaispalvelut.avustukset@vantaa.fi

Principer för beviljande av understöd och ansökningsanvisningar finns under adressen:
www.vanda.fi/understod
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