
NUORISOAVUSTUKSEN HAKULOMAKE (HYVINVOINTILAUTAKUNTA)

HUOM! *-merkityt kysymykset ovat pakollisia.

1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT
Yhteisön virallinen nimi *

Y-tunnus tai yhteisön rekisterivuosi *

Kotipaikka *

Pankkiyhteys (IBAN-muodossa) *

Yhteisön jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka *

Yhteyshenkilö *

Yhteyshenkilön puhelinnumero, josta tavoittaa päivisin *

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *

Hakemus palautetaan osoitteella:

Pirkkalan kunta / kirjaamo
PL 1001, 33961 Pirkkala

Hakemuksen voi myös tuoda kunnan yhteispalveluun, joka
sijaitsee os. Koulutie 1 (avoinna ma - pe klo 9.00–16.00).

Hakemus on jätettävä viimeistään 10.2.2022 klo 15.00

Vuoden 2022 nuorisoavustusta (yleisavustus) haetaan torstaihin 10.2.2022 klo 15:00 mennessä.

Lisäksi tarvittavat liitteet toimitetaan tämän hakemuksen mukana (kts. ohjeet lopussa). Varmistathan, että liitteet ovat
käytettävissäsi hakemuksen toimitusvaiheessa.

Ennen hakulomakkeen täyttämistä, tutustukaa tarkoin Pirkkalan kunnan avustustoiminnan yleisiin periaatteisiin ja
avustuksen myöntävän toimielimen hyväksymiin ehtoihin kunnan kotisivuilla: https://www.pirkkala.fi/avustukset.

Lisätiedot: vapaa-aikapäällikkö Kati Hämäläinen-Myllymäki, puh. 044-486 2190,
kati.hamalainen-myllymaki@pirkkala.fi.

Avustusten hakuaika on 10.1.-10.2.2022. Hakemuksen katsotaan saapuneen määräaikana, mikäli se on saapunut
torstaihin 10.2.2022 klo 15.00 mennessä.

https://www.pirkkala.fi/avustukset-1


2. HAETTAVA AVUSTUS JA SEN KÄYTTÖ
Avustussumma, jota haetaan (€) *

Lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta *

Selvitys avustettavan hankkeen toteutusaikataulusta *



Haettavan avustuksen käytön kuvaus Pirkkalan
kunnan
varoista
haetaan (€)

Muu
rahoitus
(€)

Järjestön
oma
rahoitus
(€)

Rahoitukset
yhteensä
(€)

1. Käyttötarkoitus

2. Käyttötarkoitus

3. Käyttötarkoitus

4. Käyttötarkoitus

5. Käyttötarkoitus

6. Käyttötarkoitus

7. Käyttötarkoitus



3. JÄSENTIEDOT
Hakijayhteisön koko jäsenmäärä *

Jäsenmaksu (€) *

4. TAPAHTUMAT
Ohjaajakoulutusten lukumäärä *

Kaikille avointen tapahtumien määrä vuonna
*

Säännölliset kokouskerrat *

5. AIEMPIEN AVUSTUSTEN KÄYTTÖ
Selvitys edellisen avustuksen käytöstä. Luetellaan, mihin eri toimintamuotoihin avustusmääräraha
käytettiin ja kuinka paljon euroissa.

Toiminta Määrä €
1.

2.

3.

Tapahtumien määrä jäsenille vuonna 2021 *

2021



4.

Mikäli koko avustusta ei vielä ole käytetty, mihin jäljellä olevaa osaa tullaan käyttämään?

Pirkkalan kunnalta kolmena edellisenä vuonna saadut kaikki*) avustukset. Täytä kohta, vaikka
myöntämisestä olisi kulunut vähemmän kuin vuosi.

*) Esimerkiksi:
2020 liikunta-avustus / hyvinvointilautakunta 500€
2019 kulttuuriavustus / hyvinvointilautakunta 750€

Vuosi Avustus ja sen myöntänyt toimielin Määrä (€)



6. AVUSTETTAVAN TOIMINNAN VASTAAVUUS TOIMIELIMEN HYVÄKSYMIIN
MYÖNTÄMISPERUSTEISIIN

Oma arvio yhteisön toiminnan vastaavuudesta hyvinvointilautakunnan hyväksymiin laadullisiin
arviointiperusteisiin *

1. Vastaako edellisen vuoden tilinpäätös kyseisen vuoden toimintasuunnitelmaa? *

KYLLÄ                  EI

2. Yhteisö järjestää osallistavaa toiminnan esittelyä koululla tai päiväkodissa *

KYLLÄ EI

Mitä?

3. Yhteisö osallistuu toimialaansa kuuluvan tapahtuman järjestämiseen yhteistyössä kunnan
kanssa *

KYLLÄ                EI

Minkä?

4. Yhteisö järjestää omaa ohjaajakoulutusta *

KYLLÄ               EI

Mitä?



5. Yhteisö osallistuu oman toimintansa ulkopuoliseen vapaaehtoistoimintaan *

KYLLÄ              EI

Mihin?

6. Yhteisö järjestää toimialaansa kuuluvaa toimintaa muiden yhteisöjen kanssa *

KYLLÄ            EI

7. Yhteisö järjestää maksutonta ja kaikille avointa harrastustoimintaa *

KYLLÄ           EI

Mitä?



8. Kunnan edellisenä vuotena myöntämä avustus kattaa enintään 50% tilinpäätöksen menoista
*

KYLLÄ             EI

9. Yhdistyksellä on kansainvälistä yhteistyötä *

KYLLÄ                EI

7. MUUT TIEDOT
Hallituksen/johtokunnan puheenjohtaja * Puhelinnumero, josta hänet tavoittaa päivisin *

Taloudenhoitaja/rahastonhoitaja * Puhelinnumero, josta hänet tavoittaa päivisin *

Tilintarkastaja/toiminnantarkastaja * Puhelinnumero, josta hänet tavoittaa päivisin *

Tilintarkastaja/toiminnantarkastaja Puhelinnumero, josta hänet tavoittaa päivisin

Harjoittaako yhteisö liiketoimintaa? *

EI                KYLLÄ, mitä?

Saako hakija kunnalta vastikkeetta hallinta- tai käyttöoikeuksia tai muita etuuksia ilman korvausta
(esim. vastikkeettomat tilat tai välineet)? *

EI               KYLLÄ (Jos vastasit kyllä, niin kerro tarkemmin, että mitä kunnan tiloja ja kuinka
usein yhteisönne niitä käyttää)



Onko hakijalla kunnalta saatuja lainoja tai takauksia? *

EI                KYLLÄ, mitä?

Onko hakija anonut tämän avustuksen lisäksi samanaikaisesti muita avustuksia kunnan varoista? *

EI                KYLLÄ, mistä?

8. HAKEMUKSEN LIITTEET

Hakijayhteisön tulee toimittaa tämä avustushakemus ja seuraavat sekä muut kyseisen
avustuskokonaisuuden erillisissä arviointikriteereissä vaaditut asiakirjat hakuajan määräaikaan
mennessä:

1. toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan
2. talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
3. viimeisin toimielimen tai vastuuhenkilöiden allekirjoittama tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman
ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä
kustannuspaikkakohtainen laskelma. Avustushakemuksen liitteenä rahoituslaskelma edellytetään
ainoastaan niiltä toimijoilta, joiden on se kirjanpitolain 3 luvun 9 § mukaan laadittava.
4. viimeisin tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto (tilintarkastuskertomus).
5. ilmoitus yhteisön toimihenkilöistä osoitteineen (täytetään hakulomakkeeseen)
6. tilinumero (täytetään hakulomakkeeseen)
7. yhteisön säännöt.

HUOM! Viimeisimmillä asiakirjoilla tarkoitetaan kautta, jonka asiakirjat yhteisön vuosikokous on
hyväksynyt.
Yhteisöt, joiden tilikausi on muu kuin kalenterivuosi, toimittavat oman toimikautensa mukaiset
viimeisimmät vahvistetut asiakirjat.

Hakemuksesta on selvittävä kaikki kunnan avustama toiminta rahamäärineen eriteltynä (mukaan lukien
vastikkeettomat tilat). Mikäli asia ei selvästi käy ilmi asiakirjoista, siitä on annettava erillinen selvitys.

E
I

Esim. vuoden 2022 avustushakemuksen liitteenä voi toimittaa vuoden 2020 asiakirjat.



9. TIETOJEN OIKEELLISUUS

Tähän hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kunnan varoista myönnettäviin
avustuksiin liittyvät ehdot, allekirjoittanut yhteisö hakee avustusta.

Vakuutamme tässä lomakkeessa ja sen liitteissä annetut tiedot oikeiksi.

Yhteisön allekirjoitus *

Yhteisön allekirjoitus (jos säännöt edellyttävät kahta allekirjoittajaa)

Yhteisön nimen allekirjoittavat sääntöjen mukaan siihen oikeutetut henkilöt

Paikka ja päivämäärä *

Päätöksen toimittaminen hakijalle

Päätös avustuksesta voidaan lähettää sähköpostiosoitteeseen:

2022

jarvjoha1
Leima



10. PÄÄTÖKSENTEON JÄLKEEN TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT

Hakijoiden, joille on myönnetty 3 000 euron avustus tai enemmän, tulee toimittaa alla luetellut
asiakirjat viimeistään avustusvuotta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.
Pakottavasta syystä johtuvasta poikkeavasta asiakirjojen toimitusajankohdasta tulee sopia
avustuksen myöntäjän kanssa.

Alle 3 000 euron avustuksista voidaan harkinnan mukaan pyytää samoja asiakirjoja.

Avustusvuotta koskevat asiakirjat:

1. Avustusvuotta koskeva allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää seuraavat asiakirjat:

- Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen (tuloslaskelmasta tulee selvitä tili- ja alatili- sekä
kustannuspaikkakohtainen laskelma)

- Toimintakertomus

2. Tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien erillinen tilintarkastuskertomus /
toiminnantarkastuskertomus.

3. Avustushakemuksen liitteenä rahoituslaskelma edellytetään ainoastaan niiltä toimijoilta, joiden on
se kirjanpitolain 3 luvun 9 § mukaan laadittava.

11. TIETOSUOJASELOSTEET JA REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Yhteystietoni lähettäessäni hyväksyn, että ne tallennetaan kunnan järjestelmiin ja että niitä
käytetään tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Pirkkalan kunnan yleis- ja toiminta-avustusten
rekisterin tietosuojaseloste löytyy kunnan kotisivuilta.

HUOM! Esimerkiksi vuoden 2022 avustusten osalta edellä mainitut asiakirjat pitää toimittaa vuoden
2023 toukokuun loppuun mennessä. Yhteisöt, joiden tilikausi on muu kuin kalenterivuosi,
toimittavat oman toimikautensa mukaiset vahvistetut asiakirjat.

https://www.pirkkala.fi/tietosuojaselosteet

