
Kimpsut ja kampsut

Rahoitusta yhdistysten 

investointeihin



Mitä tarkoittaa?

Toimialueena PoKo:

Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi , Virrat

Tavoitteena rahoittaa yhdistysten pieniä yleishyödyllisiä
investointihankkeita. 

• Hankkeet ovat kooltaan niin pieniä, että niitä ei
itsenäisinä hankkeina pystyttäisi rahoittamaan. 

Yleishyödyllisellä tarkoitetaan kohdetta, joka on laajasti
kaikkien käyttäjien käytettävissä.

• Esimerkiksi kone- ja laitehankintoja, 

• pienimuotoista rakentamista, 

• kylien kokoontumis- ja/tai 

• harrastuspaikkojen varustelua. 

Mikä on hanke? Yleiset hanketukiehdot: 

o Hankkeelle on oltava tosiasiallinen tarve

o Toiminnan on oltava yleishyödyllistä ja kaikille avointa

o Hankkeen toteuttajalla täytyy olla resurssit toteuttaa
hanke (osaaminen sekä väli- ja omarahoitus)

o Hakemuksen liitteenä on toimitettu kaikki tarvittavat
tiedot.

Kimpsuissa ja kampsuissa hankkeen tulee:

o Lisätä yhteisöllisyyttä

o Lisätä alueen houkuttelevuutta

o Parantaa vapaa-ajan palveluita



Kuka hakee ja kuinka paljon?

Hakuaika: 1.10.2019-5.12.2019 

(vain määräaikaan mennessä tulevat hakemukset otetaan käsittelyyn)

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2020

Hakija: Rekisteröitynyt yhdistys

Tuen määrä: 75 % kokonaiskustannuksista

• Kokonaiskustannukset vähintään 1000 euroa enintään 10 000 euroa

• Eli tuki vähintään 750 euroa, enintään 7500 euroa

• Talkootyötä ei hyväksytä kustannuksiin!

Tuettavat hankkeet valitsee PoKon hallitus, kokous 12.12.2019. 

Tavoitteena 20 alahanketta.

Valintakriteerit: 

• ensisijaisesti investoinnit, jotka mahdollistavat uuden toiminnan

• toissijaisesti kustannuksiltaan pienet investoinnit

• kolmantena hankkeen hyödynsaajien lukumäärä



Mitä vaaditaan? Hakemuksen sisältö

HAKEMUS

Hakemuslomake 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma)

1. Toimenpiteen toteuttaja

Nimi, Y-tunnus, kotikunta, osoite, yhteyshenkilö tietoineen

2. Toimenpide

Toimenpiteen kuvaus (mitä, koska ja miksi)

Yhdistyksen resurssit ja osaaminen toimenpiteeseen

Talkootyösuunnitelma

3. Luvat ja aiempi tuki

rakennuslupa, ympäristölupa, toimenpidelupa, muu viranomaislupa

rakennusvalvonnan ilmoitusmenettely

- Kysy kunnasta!!!

onko rakennukseen, kiinteistöön käytetty EU-rahaa (viimeiset 10 vuotta)

4. Arvonlisävero, kyllä vai ei

Kustannusten kohtuullisuus yli 2500 euroa (tarjoukset, hintatason selvittely)

5. Kustannusarvio

6. Rahoitussuunnitelma: 

-haettava avustus XXX euroa (=75% kokonaiskustannuksista)

- yksityinen rahoitus, rahallinen osuus (=25% kokonaiskustannuksista)

7. Vakuutus, suostumus, allekirjoitus



Hyväksyttävät kustannukset

Alahankkeissa tehtävien investointien kustannuksiksi hyväksytään:

• Suunnittelukulut

• Materiaalit

• Rakennus- tai asennustyö

• Koneet

• Kalusto

• Laitteet



Liitteet

 Hakemuslomake 3325B (Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma)

 Yhdistysrekisteriote . www.yhdistysrekisteri.prh.fi -> hae yhdistys -> osta sähköinen yhdistysrekisteriote (3,22 €)

 Yhdistyksen säännöt

 Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätös

 Pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hakemisesta on päätetty  HUOM! Kokouksessa käsiteltävä

 Seurantatiedot 3306Dind ja 3306Lind

 Mahdolliset sopimukset (esim. vuokrasopimus)

Lisäksi rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä

- Pääpiirustukset

- Erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa

- Rakennusselostus

- Rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai –laskelma

- Jäljennökset tarvittavista viranomaisluvista

- Palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

http://www.yhdistysrekisteri.prh.fi/


Aikataulut ja tiedot

 Hakuaika 1.10.-5.12.2019

 Hakemus liitteineen toimitetaan PoKon
toimistolle.

PoKo ry, Kauppakatu 23, 35800 Mänttä

ja mielellään myös sähköpostilla 
toimisto@pokory.fi

 Suositus: varmistakaa, että hakemus tullut perille! 

mailto:toimisto@pokory.fi

