VETELI, Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta
TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS / NUORISOJÄRJESTÖT/URHEILUSEURAT

Yhdistyksen yhteyshenkilö
Henkilö, jonka nimen kunta voi edelleen tiedottaa yhdistyksen toiminnasta kysyjille ja julkaista myös
kunnan eri palveluhakemistoissa.
Nimi:

Osoite:

Yhdistys on jäsenenä seuraavissa järjestöissä tai
yhteisöissä:

Hakemukseen liittyviä lisätietoja antaa
Nimi:

Puhelinnumero:

Liitteet:

•
•
•
•

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tase sekä tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
Muut liitteet
Ote ohjauspäiväkirjasta tai vastaavasta

Yhdistyksen nimi:

Allekirjoitukset:
_________________________

_________________________

SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ
Milloin kunta on myöntänyt avustusta yleishyödyllisille tai muille yhteisöille, on yhdistyksen tehtävä tilitys
avustuksen käytöstä toimittamalla kunnalle tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus samalta vuodelta kuin
avustus on myönnetty.
Kunnan tilintarkastajilla on oikeus avustusta saavan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

VETELI, Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta
TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS / NUORISOJÄRJESTÖT JA URHEILUSEURAT
VETELIN NUORISO- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNALLE
Yhdistyksen / seuran nimi:

Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka
Pankkitilinumero:

Toimipaikka/-paikat:
Avustusta haetaan:
____________________ euroa
Avustuksen käyttötarkoitus:

Nuorisotoimen avustukset:
1. Koulutusavustus ___
2. Leiritoiminta-avustus ___
3. Projektiavustus ___
4. Kerho-toiminta-avustus ___

kerhokerrat ________

Liikuntatoimen avustukset
1. Koulutusavustus ___
2. Leiritoiminta-avustus ___
3. Urheilu- ja liikuntatapahtuma-avustus ___
4. Ohjaustapahtuma-avustus ___
tapahtumakerrat _______

Edellisenä vuonna Vetelin
kunnan myöntämän
avustuksen määrä:
Joka on käytetty seuraavasti:

____________________ euroa

Yhdistyksen jäsenmäärä
_____.______. 20 _____

_______ henkilöä, joista alle 29 v. ______ hlöä

Muut kuin Vetelin kunnan myöntämät avustukset edellisellä toimintakaudella
______________ euroa
______________ euroa
______________ euroa

Nuorisotoimen avustukset
1. Koulutusavustus nuorisojärjestöille
Ohjaaja- ja toimihenkilökoulutus, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan

2. Leiritoiminta-avustus järjestöille
Majoitus- ja ruokakulut, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Projektiavustus järjestöille
Kansainväliset, kansalliset ja paikalliset tapahtumat, joiden kulut ovat merkittävät, harkinnanvarainen. x
% todellisista kuluista tositteita vastaan. Avustus maksetaan tositteita vastaan, enintään kuitenkin
nuoriso- ja vapaa-aikalautakunnan etukäteen määräämä summa.

4. Kerhotoiminta-avustus nuorisojärjestöille
• vähintään 3 henkilöä + ohjaaja
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Perhonjokilaakso-lehdessä ennen toiminnan aloittamista.

Liikuntatoimen avustukset
1. Koulutusavustus rekisteröidyille urheiluseuroille: valmentaja-, ohjaaja- ja seuratoimitsijakoulutus,
ei matkakuluja. Maksetaan enintään x % tositteiden mukaan todellisista kuluista.

2. Leiritoiminta-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille: lajileiritoiminta, piirikohtaiset ja
valtakunnalliset suurleirit, ei matkakuluja. Enintään x % todellisista kuluista tositteita vastaan.

3. Urheilu- ja liikuntatapahtuma–avustus: merkittävien urheilu- ja liikuntatapahtumien
järjestäminen, harkinnanvarainen, ei matkakorvauksia.
• kansainväliset
• kansalliset suuria massoja liikuttavat tapahtumat esim. Hopeasompa, Sisulisä, Jääkiekko- ja
palloiluturnaukset, Oravapolku
Avustusta voidaan hakea ennen suuren urheilutapahtuman järjestämistä. Avustus maksetaan
toteutuneiden kustannusten perusteella tositteita vastaan enintään lautakunnan etukäteen päättämä
summa.
4. Ohjaustapahtuma-avustus rekisteröidyille urheiluseuroille ym. yhdistyksille
joukkueurheilumuodossa ja ryhmäliikunnassa ja muussa urheilussa max. 3x/ryhmä/viikko. Ohjaaja
edellytetään kaikkiin ohjaustapahtumiin.
* vähintään 3 henkilöä + ohjaaja
Avustuksen saaminen edellyttää tiedottamista Perhonjokilaakso-lehdessä ennen toiminnan aloittamista.

