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HUITTISTEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖ SR 

 

Apurahojen hakuohjeet 2023 

 

Hakuaika 

Vuoden 2023 apurahojen ja avustusten hakuaika alkaa 15.2.2023 ja päättyy 
31.3.2023. Hakemuksen ja kaikkien sen liitteiden on oltava perillä viimeistään 
hakuajan viimeisenä päivänä kello 24.00. 

Päätökset apurahojen myöntämisestä tehdään 30.4.2023 mennessä. 
Apurahojen saajille ilmoitetaan päätöksistä sähköpostilla hakijan ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen 

Vuonna 2023 säätiön hallituksella on mahdollisuus yksittäistapauksessa 
myöntää avustus tai apuraha keskitetyn hakumenettelyn ulkopuolella 
tapauksissa, joissa hanke on syntynyt vasta hakuajan jälkeen tai hanke 
muuten katsotaan säätiön tarkoitukseen hyvin soveltuvaksi. Lisätietoja voi 
kysyä säätiön toimitusjohtajalta. 

 

Mihin tarkoituksiin apurahoja ja avustuksia voi hakea 

Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen sekä 
kaikkinaisen hyvinvoinnin edistäminen, tieteen, kulttuurin ja taloudellisen 
kehityksen tukeminen sekä säätiön historiallisen taustan perusteella myös 
säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja säästöpankkiperinteen 
vaaliminen. 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia ja apurahoja edellä 
mainittuja tarkoitusperiä tukeviin hankkeisiin. Hankkeet voivat olla yksittäisiä 
projekteja, tapahtumia, hankkeita, opinnäytetöitä yms. 

Säätiön maantieteellinen toimialue on entisen Huittisten Säästöpankin 
toimialue Satakunnassa (Huittinen, Pori, Eura, Säkylä, Ulvila, Kokemäki) ja 
Lounais-Pirkanmaalla (Sastamala). Näin ollen hakijan tai hankkeen täytyy 
maantieteellisesti liittyä tähän alueeseen voidakseen saada säätiön apurahaa 
tai avustusta. 

Säätiö ei myönnä avustuksia poliittiseen toimintaan eikä suoraan  
liiketoiminnan tukemiseen tai vastaaviin hankkeisiin. Lähtökohtaisesti säätiö ei 
myöskään myönnä samalle hakijalle saman tyyppiseen hankkeeseen 
avustusta kahtena perättäisenä vuotena, ellei alun alkujaan ole ollut kysymys 
kahden tai useamman vuoden hankkeesta tai apurahan myöntämistä muuten 
pidetä perusteltuna.. 

Kuka voi hakea 
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Säätiön apurahaa tai avustusta voi hakea yksityinen henkilö, yhdistys, yhteisö 
tai esimerkiksi työryhmä. Samaan kohteeseen voi hakea vain yhdellä 
hakemuksella. 

Hakemuksen tekeminen 

Apurahoja ja avustuksia haetaan sähköisesti säätiön verkkosivuilla 
(www.huittistensps.fi) olevalla lomakkeella, jonka liitteeksi liitetään 
tarpeelliseksi katsotut liitteet. 

Tyypillisesti hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet 

-kiteytetty hankesuunnitelma ja tavoiteltu lopputulos perusteluineen 

-alustava kustannusarvio 

-taiteen hankkeiden osalta työsuunnitelma ja mahdolliset referenssit 

-tieteellisten hankkeiden osalta tutkimussuunnitelma 

-alustava aikataulu 

-muut hankkeeseen myönnetyt/ haetut avustukset 

-Huittisten Säästöpankkisäätiön hakijalle aikaisemmin myöntämät apurahat. 

-mahdolliset muut liitteet  

Edellä mainitut asiat voidaan sisällyttää yhteen hankesuunnitelma-asiakirjaan. 
Hakija arvioi, mitkä liiteasiakirjat ovat hakemuksen kannalta relevantteja. 

Liitteet pyydetään toimittamaan pdf-muotoisena. 

Päätöksenteko 

Säätiön hallitus tekee päätökset myönnetyistä apurahoista ja avustuksista 
huhtikuussa 2023. 

Säätiö ei perustele päätöksiään. 

Apurahan nostaminen 

Myönnetty apuraha maksetaan hakijalle erillisen kirjallisen (sähköisen)  
maksatuspyynnön perusteella. Apuraha on lähtökohtaisesti nostettava vuoden 
2023 aikana ellei toisin ole sovittu uhalla, että päätös muuten raukeaa. 

Muita huomioon otettavia asioita 

Apurahan nostaessaan hakija sitoutuu käyttämään apurahan hakemuksen 
mukaiseen tarkoitukseen. 

Apurahan myöntämisperiaatteisiin kuuluu myös, että hakija mainitsee 
apurahan myöntäjän hankkeen toteutuksen/julkistuksen yhteydessä, 
mahdollisissa painotuotteissa ja muussa vastaavassa yhteydessä. 

Loppuselvitys 

http://www.huittistensps.fi/
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Apurahan nostaessaan hakija sitoutuu toimittamaan säätiölle loppuraportin 
hankkeen toteutumisesta vuoden 2023 aikana ellei toisin ole sovittu. 

Jos loppuraporttia ei ole toimitettu, hakijalle ei vastaisuudessa voida myöntää 
avustusta/apurahaa säätiön varoista. 

Lisätietoja 

 Lisätietoja hakumenettelystä antaa säätiön toimitusjohtaja 

Hannu Vähähyyppä 

puh 050 5557611 

sähköposti huittistensps@gmail.com  
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