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YHDISTYKSEN NIMI

Yhdistyksen tilinumero IBAN-muodossa

Yhdistyksen yhteyshenkilö avustusasiassa

Nimi

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Yhdistyksen yhteystiedot

Puheenjohtajan nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Sihteerin nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Rahastonhoitajan nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

JÄSENMÄÄRÄ

Yhteensä henkillöä

joista alle 29-vuotiaita henkilöä

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS 

Virroilla 

Päiväys Allekirjoitus

Liitteet

vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

vuoden 2021 toimintakertomus

vuoden 2022 toimintasuunnitelma

vuoden 2022talousarvio

vuoden 2022 jäsenrekisteri 

PALAUTA 29.4.2022 mennessä Virtain nuorisotoimi, PL 85, 34801 Virrat tai

 nuorisotoimistoon. Tarkista, että hakemuksen mukana on kaikki tarvittavat liitteet.

mailto:nuoriso@virrat.fi




NUORISOTOIMEN PERUSAVUSTUKSEN JAKOPERUSTEET

Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon:

1. Toiminnan laajuus

2. Toiminnan laatu

3. Toiminnan monipuolisuus

4. Yhteiskunnallinen merkitys

Avustusta EI myönnetä:

1. yksityisille henkilöille

2. piirijärjestölle tai valtakunnalliselle järjestölle

3. verotusoikeuden omaavalle yhteisölle

4. niihin tarkoituksiin, joihin yhdistys on saanut kaupungilta tai valtiolta avustusta

Ilmoitus ja muutoksenhaku

Nuorisotoimen perusavustus voidaan myöntää nuorisotoimintaa harjoittaville rekisteröidyille 

seuroille ja yhdistyksille. Nuorisotoimintaan kohdistuvien avustettavien järjestöjen jäsenistöstä 

vähintään 2/3 on on oltava alle 29-vuotiaita. Perusavustusta haetaan kerran vuodessa, 

huhtikuun loppuun mennessä. Hakemuksen on oltava perillä nuorisotoimistossa määräaikaan 

mennessä. Perusavustuksia myönnettäessä perusteena käytetään ennen kaikkea edellisen 

vuoden toiminnan laajuutta ja toiminnan monipuolisuutta. Avustuksien jakoperusteena 

käytetän pisteytysjärjestelmää, jossa otetaan huomioon toimintakulut, yhdistyksen oma 

varainhankinta ja yhdistyksen jäsenistön ulkopuolisille järjestämät tapahtumat.

Eri puolilla kaupunkia järjestettävien palveluiden lukumäärä ja merkitys. Laajojen tapahtumien 

ja tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys. Nuorisotoimen yleisen nuorisotyön ohella 

erityisnuorisotyön osuus toiminnassa.

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijayhteisölle kirjallisesti. Päätökseen liitetään 

valitusosoitus.

Yhdistyksen järjestämien toimintatapahtumien määrä ja niihin osallistuneiden henkilöiden 

lukumäärä, osallistuminen koulutuksiin sekä muihin yhdistyksille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, 

koulutus- ja pienryhmätoiminta sekä leiri- ja retkitoiminta sekä jäsenistölle että yhdistyksen 

ulkopuolisille

Aktiivisuus nuorille suunnatun toiminnan lisäämiseen, uudenlaiset nuorille suunnatut 

aktiviteetit sekä järjestön pyrkimys ohjatun nuorisotoiminnan lisäämiseen.

Kerho-, retki- ja leiritoiminnan monipuolisuus, aktiivisen toiminnan järjestäminen eri ikäryhmille 

sekä harrastusmahdollisuuksien monipuolisuus. Lisäksi otetaan huomioon ohjaajien määrä eri 

ikäryhmille. Järjestön tarjonnan monipuolisuus jäsenistölle sekä muille.








