
2.2 Mihin työtehtäviin kesätyöntekijät halutaan palkata (valitse sopivat: a-d)?

Jos vastasit kyllä, niin kerro mikä tehtävä on, miksi se on tarpeen ja mitä hyötyä siitä on?

1.9 Onko hakijalla ollut aiemmin kesätyöntekijöitä?

Jos vastasit kyllä, niin kerro mikä tehtävä on, miksi se on tarpeen ja mitä hyötyä siitä on?

Kuinka monta kesätyöntekijää on tarkoitus palkata?

b) Kesätyön avulla lisätään yhteisön viihtyvyyttä esim. harrastusmahdollisuuksien 

parantamisella?

a) Kesätyöllä parannetaan kylä- tai muun yhteisön ympäristöä?

Sijoittuuko kesätyö yli 10 km päähän kuntakeskuksesta? 

Nuoren / nuorten työnjohdosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti)?
Yhdistys sitoutuu hoitamaan vakuutus- ja muut työnantajavelvoitteet 

Toimenpiteen nimi (lyhyt, kuvaava) ja toteutusaika (nuoren työjakso). Mikäli yhdistys / yhteisö työllistää 

useamman nuoren, täytetään kaikkien nuorten osalta em. tiedot.

Huom! Kappalevaihdon saa painamalla Alt+Enter yhtä aikaa.

KESÄTÖITÄ NUORILLE-

teemahankkeen toimenpiteen 

suunnitelma

Hakuaika päättyy 15.2.2022

1.4 Postiosoite 1.5 Postinumero ja -toimipaikka

1.1 Nimi (yhdistys tai yhteisö)

1.2 Y-tunnus / yhdistyksen rekisteröintinumero 1.3 Kotikunta

1.  TOIMENPITEEN TOTEUTTAJA

1.6 Yhteyshenkilön nimi

1.8 Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

2. TOIMENPIDE 

2.1 Toimenpiteen kuvaus

1.7 Yhteyshenkilön puhelinnumero

Yksi Kaksi Kolme

Kyllä Ei

Kyllä Ei

EiKyllä

EiKyllä

Kyllä
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100,00 % 0,00 €

Jos vastasit kyllä, niin kerro mikä tehtävä on, miksi se on tarpeen ja mitä hyötyä siitä on?

Miten määrä on laskettu?

3.1 Onko hakijalla jo olemassa rahat palkkoihin ja sivukuluihin 

(tuki maksetaan jälkeenpäin)?

d) Kesätyöllä tehostetaan viestintää, tietojen keräämistä tai taltiointia?

Toimenpiteestä on hyötyä muillekin kuin hakijayhdistykselle?

Jos vastsit kyllä, niin kerro mikä tehtävä on, miksi se on tarpeen ja mitä hyötyä siitä on?

c) Kesätyöllä edistetään tapahtumien, tilaisuuksien tai vastaavien suunnittelua ja 

järjestämistä?

3.3 Rahoitussuunnitelma

3.2 Kustannusarvio

Toimenpiteestä hyötyvän maaseutuväestön määrä                       määrä tähän -->

3. KUSTANNUSARVIO, RAHOITUSSUUNNITELMA JA KUSTANNUSTEN KOHTUULLISUUS

Jos vastasit kyllä, niin kerro kenelle siitä on hyötyä?

 Jos ei ole, kerro miten puuttuva raha aiotaan järjestää?

Palkkakustannukset sivukuluineen (700 / 1400 / 2100 euroa)                    ---->

Haettava avustus 

Kyllä Ei

EiKyllä

EiKyllä

Kyllä Ei
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Kaikkiin hakemuksiin liitteet 1 ja 2 

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös

Toimenpiteen toteuttaja suostuu, että maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja niiden valtuuttamat henkilöt ovat 

oikeutettuja tämän hakemuksen ratkaisemista, tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat 

tarpeelliset tiedot sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona siten kuin maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 

tuista annetussa laissa (28/2014) tai sen nojalla säädetään. 

6. LIITTEET 

Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös

Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu noudattamaan hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia Euroopan 

unionin ja kansallista lainsäädäntöä sekä niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä. 

Toimenpiteen toteuttaja sitoutuu toimittamaan seurantaa ja arviointia varten tarvittavat tiedot.

5.  HAKIJAN VAKUUTUS JA SUOSTUMUS

Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi.

Sääntöjen mukaiset ja yhdistysrekisteriin ilmoitetut allekirjoittajat

Toimenpiteen toteuttaja on tutustunut hakuohjeisiin ja tuntee hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamiseen liittyvät 

riskit. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset. 

1) Yhdistysrekisteriote

2) Selvitys taloudellisesta tilanteesta; viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat
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