KEHITTÄMIS- JA TOIMINTATUKIHAKEMUS

Yhdistyksen tiedot (Täytä kaikki kohdat. Muutoin tukea ei voida maksaa.)
Hakija

Jäsenmäärä

Rekisteröity
, joista alle 29 vuotiaita

Kyllä

Ei

ja yli 65 vuotiaita

Toiminta-alue (kylä)

Toiminta-alueella asukkaita/harrastajia

Y-tunnus / rekisterinumero

Pankkitilinumero

Katuosoite

Postiosoite

Vastuuhenkilöt
Puheenjohtaja

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite

Sihteeri

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite

Rahastonhoitaja

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postiosoite

2019
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Millaiseen tarkoitukseen toimintatukea haetaan?
Alueen asukkaiden yhteisessä käytössä olevien kylätalojen / -tilojen ylläpitoon ja vuokraukseen. Ylläpitoon liittyvään tuen suuruuteen vaikuttaa kylätalolla järjestettävä kylän
elinvoimaa tukevan toiminnan sekä vuotuisten käyttökustannusten määrä.
Alueen asukkaiden yhteisessä käytössä olevien kylätalojen tai -tilojen sekä laitteiden ja
kalusteiden hankinta ja kunnostus
Alueen viihtyisyyden parantaminen (mm. laitehankinnat, maisemaraivaus, bensakulut)
Liikunta (mm. liikuntaharrastuksen edistäminen, harjoitustoiminta, kilpailujen järjestäminen, kuntourheilutoiminta, ohjaaja ja valmentajakoulutus, osallistuminen kilpailutoimintaan)
Liikuntapaikkojen kunnossa - ja ylläpito (mm. ladut, latujen varret, muut kylillä olevat
liikuntapaikat)
Kulttuuri (mm. taidepaja- ja kerhotoiminta, lasten ja nuorten kulttuuritoiminta, näyttämötoiminta, tanssitoiminta, konsertti, näyttely, elokuvatoiminta)
Tapahtumat (mm. ilmoitukset, kesto, kuljetukset ja äänentoisto)
Eri ikäryhmien kerhotoiminta
Muu. mikä:
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Kerro tarkemmin jokaisesta haettavasta kohteesta erikseen.
Esim. kesätapahtuma, hiihtolatujen kunnostus, retki. Mainitse, jos toiminta on kokonaan
uutta tai vanhaa on kehitetty jotenkin ja tehdäänkö yhteistyötä toisten toimijoiden kanssa?

Keskeiset yhteistyö- ja sidosryhmätahot
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Kustannusarvio
Erittely kustannuksista / hankinnoista (Tarvittaessa erillinen liite)

U / Y/ P

€

U=uutta, Y=yhteistyössä toisen yhdistyksen kanssa, P=perustoimintaa

Yhteensä
Aikaisemmat kaupungilta saadut avustukset

€

käyttämättä

v. 2017
v. 2018
Saako hakija muuta rahoitusta toimintaansa?

Kyllä

Ei

Erittely muusta rahoituksesta (tarvittaessa erillinen liite)

€

Yhteensä
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Lisätietoja / muuta huomioitavaa

Liitteet
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Hakija sitoutuu vastaamaan kaupungin avustuksella hankittujen laitteiden, rakenteiden ja
varusteiden turvallisuudesta ja kunnossapidosta sekä tapahtumien turvallisuudesta ja laillisuudesta. Mikäli hanke ei toteudu suunnitellusti, niin päätökseen tulee tehdä muutospyyntöhakemus heti, kun asia on tiedossa, mutta kuitenkin viimeistään 29.11.2019.

Päivämäärä ja paikka
Allekirjoitukset (Tarkistakaa yhdistyksen säännöistä, että teillä on nimenkirjoitusoikeus)
/

Nimen selvennys

2019

Nimen selvennys

Lomake on lähetetty turvasähköpostin kautta nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön
toimesta

/

2019

Päätöksen saa lähettää sähköpostin kautta hakemuksessa annettuihin sähköpostiosoitteisiin (Tällöin ei lähetetä erikseen päätöstä postin kautta).
Hakemukset tulee olla perillä 31.1.2019 klo 16:00 mennessä.
Lisätiedustelut
Sinikka Mosorin, puh. 040 504 3861
Marie Ikonen, puh. 040 585 6187
Ritva Kinnula, puh. 0400 324 013 (ma-ke)
Sähköpostilla kyselyt osoitteeseen pudasjarvi.toimintatuki@turvaposti.fi
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Toimintatukeen liittyviä useimmiten kysyttyjä kysymyksiä
Ketkä voivat hakea tukea?
Toimintatukea voivat hakea Pudasjärven kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukas-, kylä- ja
muut yhdistykset ja seurat tai muut ryhmät.
Miten osaan kirjoittaa hakemuksen?
Kertokaa toiminnastanne, kuten kertoisitte siitä toisillenne. Näin työryhmäkin pääsee sisälle toimintaanne ja pystyy helpommin tekemään esityksen kaupunginhallitukselle myönnettävistä tukieuroista.
Esimerkki: Uusi Kesätapahtuma Hempan järvellä heinäkuussa yhteistyössä Hermannin kyläseuran
kanssa. Tavoitteena saada tapahtumaan 200 henkilöä. Tapahtumasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja
Facebookissa sekä kylän omalla ilmoitustaululla. Ohjelmassa on soutukilpailu, ongintakilpailu ja makkaranpaistoa. Palkinnot kerätään kyläläisiltä ja yrityksiltä lahjoituksina. Tapahtuma on kaikille ilmainen.
Millä tarkkuudella kustannukset kirjoitetaan auki?
Erittely kustannuksista / hankinnoista

U/Y/P

€

Kesätapahtuma yhteistyössä Hermannin kyläseuran kanssa:
-

tarjoilut

-

lehtimainos

Yhteensä

Y, U

200
150
350

Onko tänä vuonna jotain erityistä mitä painotetaan?
Elinvoimavaliokunta ohjeistaa kehittämis- ja toimintatukien osalta painottamaan vuonna 2019 hyvinvointiin, kylien ja asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen, yhdessä tekemiseen ja tapahtumiin
liittyviä asioita.
Perustoiminnan lisäksi toivotaan uusia avauksia ja toimintamalleja erityisesti osallistavan budjetoinnin
mallilla.
Milloin toimintatuki pitää käyttää?
Toimintatuki tulee käyttää myöntämisvuoden aikana. Mikäli tukea ei voida käyttää myöntämisvuoden
aikana, on avustuksen saajan kirjallisesti pyydettävä Pudasjärven kaupungilta lupaa käyttöoikeuden
siirtoon seuraavalla vuodelle. Avustuksen käyttöoikeuden siirtoa tulee anoa erikseen marraskuun loppuun mennessä. Pienten käyttämättä jääneiden summien osalta riittää ilmoitus ja suunnitelma vuoden
loppuun mennessä.
Mihin hakemukset voi toimittaa?
- sähköpostilla osoitteeseen pudasjarvi.toimintatuki@turvaposti.fi
- postitse: Pudasjärven kaupunki/Hallintotoiminta, PL 10, 93101 Pudasjärvi
- Huom! Kuoreen merkintä ”Kehittämis- ja toimintatukihakemus 2019”

- Allekirjoitetun hakemuksen liitteineen voi jättää myös Pudasjärven kaupungintalon asiakaspalvelupisteeseen sen aukioloaikoina.

