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Suomen Punainen Risti  

kuuluu Punaisen Ristin ja 

Punaisen Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 

Avustuksen hakeminen 

Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on vuosittain lokakuun kymmenes päivä. Hakemus toimitetaan 
määräaikaan mennessä sähköpostitse kansainvälisen henkilöavun yksikköön (hanna-
maria.rajala@redcross.fi). 

 
Avustusta voi hakea alle 30-vuotiaiden nuorten kansainvälisen liikkuvuuden edistämistä tukeviin hankkeisiin. 
Tukikelpoisia toiminnanmuotoja ovat esimerkiksi kansainväliset työpajat, opintomatkat ja leiritapaamiset eri 
puolilla maailmaa. Tapahtumien tulee edistää nuorten kansainvälistä vuorovaikutusta, heidän välistä 
yhteisymmärrystään sekä suvaitsevaisuuttaan.  
 
Tuettavia hankkeita valitessa, painotetaan erityisesti uusia innovatiivisia hankkeita, jotka edesauttavat nuorten 

vapaaehtoistemme omien kansainvälisten verkostojen luomista ja piirien välistä yhteistyötä. Hankkeiden 
tulosten levittäminen ja hyödyntäminen kotimaan toiminnassa on erityisen tärkeää. Tätä kautta vahvistamme 
omaa vapaaehtoisosaamistamme sekä tarjoamme nuorille vapaaehtoisillemme mielenkiintoisen tavan 
osallistua ja sitoutua Suomen Punaisen Ristin toimintaan.  

 

Hakemuksesta tulee selvitä: 

• hankkeen koordinoinnista vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot 
• piiri, osasto tai toimintaryhmä 
• hankkeen suunniteltu ajankohta ja osallistujamäärä (nimiä ei tarvitse vielä mainita hakuvaiheessa)  
• kuvaus hankkeesta ja sen tavoitteista 
• hankkeen vaikuttavuus - mitä konkreettista asiaa hankkeella edistetään? Mitä halutaan saada aikaan 

ja miten sen toivotaan näkyvän? Miten hanke tukee kotimaan vapaaehtoistoimintaa? 
• budjetti -eritelty kustannusarvio ja haettava loppusumma 

 

Avustussummat ovat vaihdelleet hakukohteen mukaan noin 1 800 €-8 000 € välillä. Hyvin perustellut 
useamman piirin kattavat hankkeet voivat saada isommankin avustuksen. Tarvittaessa tukea voidaan myöntää 
myös joidenkin yli 30-vuotiaiden työntekijöiden, leiriohjaajien ja matkanjohtajien kuluihin. Kuitenkin niin, että 
yli 30-vuotiaiden tuettavien määrä on kohtuullinen ja heidän osallistumisensa voidaan katsoa välttämättömäksi 
hankkeen toteutumiseksi. 

 

Tiliöintiohjeet  

Tilitys tulee toimittaa viimeistään seuraavan vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä 
sähköpostitse kansainvälisen henkilöavun yksikköön (hanna-maria.rajala@redcross.fi). Jos on tiedossa, että 
myönnetty avustus jää käyttämättä, siitä on viipymättä ilmoitettava kansainvälisen henkilöavun yksikköön, 
jotta käyttötarkoitusta voidaan muuttaa järjestön sisällä. Kulut tiliöidään tilityspohjalla (liitteenä) ja 
avustussumma maksetaan takautuvasti tositteita vastaan. Kaikki tositteet tulee olla selkeästi numeroituja ja 

tilityspohjaan merkittynä kulu/tosite per rivi. Kaikki kulut on tiliöitävä euroina, jos kulu on maksettu muussa 
valuutassa kuin euroissa tulee liitteenä olla tosite, josta käy ilmi päiväkohtainen valuuttakurssi tai kuitti 
valuutan vaihdosta. Korttimaksujen tapauksessa tositteesta tulee ilmetä kortilta veloitettu eurosumma.  
 
Hyväksyttyjä kuluja ovat vain matkan aikana syntyneet matka-ja ruokailukulut, ei esim. suunnittelu- tai 
palautepalaverien ruokailu- ja muut kulut tai tuliaiset ja matkamuistot. Opintomatkoilta tulee periä osallistujilta 

kymmenen prosentin omavastuuosuus. Tilityspohjan lisäksi tilityksen liitteenä tulee olla osallistujien itsensä 
laatima matkaraportti, matkan ohjelma, osallistujalista (josta käy ilmi osallistujien syntymäajat) ja kaikkien 
tositteiden kopiot. 

 

Lisätietoja   

Hanna Rajala 
Koulutussuunnittelija  

 
Kansainvälinen henkilöavun yksikkö 
Kansainvälisen avustustoiminnan linja, Keskustoimisto 
 
020 701 2070  
hanna-maria.rajala@redcross.fi  
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