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PORNAISTEN NUORISOVALTUUSTON MYÖNTÄMÄ TUKI NUORTEN ITSENSÄ 
TOTEUTTAMIIN TAPAHTUMIIN, RETKIIN JA MUUHUN UUTEEN TOIMINTAAN  

 
SÄÄNNÖT JA HAKUKRITEERIT 
 
Sivistyslautakunta on hyväksynyt (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28) liikunta- ja nuorisotyötä tekevien 
yhdistysten/yhteisöjen toiminta-avustuksien jakoperusteet. Jakoperusteiden mukaan 
sivistyslautakunta valtuuttaa nuorisovaltuuston jakamaan 1000 euroa vuodessa nuorten itsensä 
toteuttamiin tapahtumiin, retkiin tai muuhun uuteen toimintaan kuten uusien toimintaryhmien 
perustamiseen. Tukea haetaan erillisellä lomakkeella. (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28). 
 
Tukeen ovat oikeutettuja 

- Alle 21-vuotiaista (pääosin) pornaislaisista nuorista koostuvat ryhmät. Ryhmien ei tarvitse 
edustaa rekisteröityä yhdistystä.  

 
Avustusta voi hakea esimerkiksi 

- Harrasteryhmän perustamiseen,  
- opintomatkaan tms. 
- Tapahtuman järjestämiseen tai muuhun toimintaan.  

 
Avustusta haettaessa tulee avustuksen tarve aina perustella ja toiminnalle on myös nimettävä 
vähintään kaksi vastuuhenkilöä.  
 
RAPORTOINTI 

- Toiminnan toteutumisesta ja avustuksen käytöstä raportoidaan nuorisovaltuustolle (kuitit) 
kahden kuukauden sisällä  
 

- Raporttiin liitetään kopiot laskuista, tiliotteista sekä ennalta sovitut muut dokumentit joista 
selviää toimintojen toteutus, esim. osallistujalistat tai valokuvia 

 
- Nuorisovaltuusto raportoi myönnetyistä tuista ja toteutuneista tapahtumista 

sivistyslautakuntaan (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28). Mikäli avustettava toiminta ei toteudu tai 
toiminnan järjestäjät eivät raportoi nuorisovaltuustolle avustuksen käytöstä ja toiminnan 
toteutumisesta, voidaan avustus periä takaisin. (Sivltk 26.5.2016, 49 §, liite 28) 

Mihin Pornaisten nuvan toiminta-avustusta voi hakea 
- jonka hakijat ja toteuttajat ovat alle 21-vuotiaita (pääosin) pornaislaisia 
- kun toiminnalla ja avustukselle on tarve (perustelut hakemuksessa) 
- jossa nuorten rooli on aktiivinen 
-  joka on nuorten suunnittelemaa ja toteuttamaa 
-  joka on päihteetöntä 
-  joka hyödyttää Pornaisten toiminta-alueen nuoria 
-  joka on konkreettista ja toteutettavissa 



(Pornaisten nuvalt 14.5.18 § 19, liite3) 

- jonka kesto on enimmillään yksi vuosi 
- Esim. harrasteryhmän perustamiseen, opintomatkaan tai retkeen, tapahtuman järjestämiseen 
- uusi ja innovatiivinen toiminta  

 

Arvioinnissa katsotaan eduksi 

- nuorten tekemät järjestelytyöt toiminnoissa (esim. bussin tai artistin tilaus) 
- toiminto toteutetaan yhdessä muiden kanssa, kuten esimerkiksi järjestön, koulun, kunnan tai 

yrityksen kanssa  
- toiminnosta on mahdollista tulla pysyvää tai se on suunniteltu pysyväksi  
- toiminta on tavoitteellista 
- toiminto sopii siirrettäväksi muille 

Avustusta ei myönnetä 
-  normaaliin jo vakiintuneeseen toimintaan 
- jälkikäteen jo toteutetuille tai aloitetuille toiminnoille (hakemus tulee jättää ennen 

toimenpiteen totutusta) 
-  palkkoihin, palkkioihin tai päivärahoihin (paitsi esim. esiintyjille, ulkopuolisille ryhmien 

vetäjille yms.)  
- henkilökohtaisiin harrastus- tai koulutuskustannuksiin 

Muuta huomioitavaa  
-  saa käyttää VAIN toimintoihin, joihin rahoitusta on myönnetty 
- mikäli toiminnon aikana kerätään varoja (esim. lippu- tai osallistumismaksuina), tulee hakijan 

esittää se jo hakemuslomakkeella 

Myönnettävän avustuksen määrä 
- Avustusta myönnetään yhdelle projektille 100-1000€, avustuksen määrä riippuu projektin 

kustannuksista 
- Avustuksen määrä suhteutetaan vuosittain haettavien avustuksen määrään 
- omarahoitusosuutta ei tarvita, avustus on 100 % 

Esitettyjen kustannusten hylkääminen 
- Pornaisten nuorisovaltuustolla on oikeus hylätä osa hakemuksen kustannuksista tai 

rahoitushakemus kokonaisuudessaan  annettava perustelu hylkäämiselle 

Kenelle avustusta myönnetään? 
- ryhmälle nuoria, jossa on vähintään kaksi 11–21 -vuotiasta henkilöä 
- Hakijoiden tulee olla pornaislaisia 
- ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuu- tai yhteyshenkilö, joka on joko yksi ryhmän 

nuorista 
tai muu valittu henkilö 

 

Miten ja milloin avustusta haetaan? 
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- Avustusta haetaan lomakkeella, joka löytyy osoitteesta www.pornainen.fi/vapaa-
aika/nuoriso/nuorisovaltuusto. 

- Hakemuksia voi lähettää koko toimintavuoden ajan osoitteeseen vapaa-aika(at)pornainen. fi.  
- Hakemus käsitellään kahden kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. (pl. kesäaika 1.6.-

31.7.) 
 

Myönnetyn avustuksen maksu hakijalle 

- avustus maksetaan kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan, kun hakijan 18-

vuotta täyttänyt vastuuhenkilö/yhteyshenkilö on allekirjoittanut päätöksen ja loput kun 

ennalta sovitut toiminnot on todistetusti toteutettu 

  

http://www.pornainen.fi/vapaa-aika/nuoriso/nuorisovaltuusto
http://www.pornainen.fi/vapaa-aika/nuoriso/nuorisovaltuusto
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PORNAISTEN NUORISOVALTUUSTON MYÖNTÄMÄ TUKI NUORTEN ITSENSÄ 
TOTEUTTAMIIN TAPAHTUMIIN, RETKIIN JA MUUHUN UUTEEN TOIMINTAAN  

HAKULOMAKE 

Hakijan nimi 
Organisaation nimi tai ryhmän 
jäsenten  nimet ja syntymäajat 
(tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

 

 
 

Yhteys- tai vastuuhenkilön nimi 
Täysi-ikäinen 
- organisaation edustaja,  
- ryhmän jäsen tai 
- muu valittu henkilö 

 

Puhelinnumero  

Postiosoite  

Sähköpostiosoite  

Kuvaile hakijan nykyinen 
toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tilinomistajan nimi (täysi-ikäinen 
yhteys/vastuuhenkilö) 

 

Tilinumero, johon avustus 
maksetaa 

 

Toiminnon nimi, johon avustusta 
haetaan 

 

Kuvaus toiminnosta 
(Miten idea syntynyt, kuka on 
ollut suunnittelemassa, miksi 
toiminto on tarpeellinen,  
 
Mitä avustuksella on tarkoitus 
tehdä/toteuttaa? 
 
(Jatka tarvittaessa liitteellä) 
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Milloin toiminta toteutetaan? 
 
 

 

Missä toiminta toteutetaan? 
 
 
 
 
 
 

 

Toiminnon kustannukset? 
(Jatka tarvittaessa liitteelle) 
 
 
 
 

Selite Summa 

  

  

  

  

  

Yhteensä  
 

Haettava rahoitus 
 

                                                                                                               € 

Muu rahoitus 

Miten kustannusten ja  
rahoituksen erotus katetaan. 
Esim. lipputulot, 
osallistumismaksut,  
muut tuet ja avustukset. 
 
 

Selite Summa 

  

  

  

  

  

Yhteensä  
 

 

Päivämäärä sekä yhteys- tai vastuuhenkilön allekirjoitus sekä nimenselvennys: 
 
______________________________________________________________ 


