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teemahanke
YLEISHYÖDYLLISILLE TOIMIJOILLE

Hakuaika 1.2.-15.4.2019
Terveys, turvallisuus ja esteettömyys
Mm. elvytys- tai alkusammutusvälineistön
tai -koulutuksen hankinta, lukitus- ja val-
vontajärjestelmien parantaminen sekä ky-
lien yhteisten kokoontumistilojen esteet-
tömyyttä lisäävät ratkaisut.



TURVA
Toimenpiteiden hakuaika 1.2.2019-15.4.2019

www.veejjakaja.fi/teemat/turva/
Teemahanke TURVAssa rahoitetaan terveyteen turvallisuuteen ja es-

teettömyyteen liittyviä investointeja, toimenpiteitä. Toimenpiteinä voivat
olla mm. elvytys- ja alkusammutusvälineistön hankinta mukaan lukien ai-
heeseen liittyvä koulutus sekä lukitus-, valvonta- tai sähköjärjestelmien
uusiminen tai kunnostaminen.

Pienellä investoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kustannusar-
violtaan 500–10 000 euron hankintaa. Hakijan tulee perustella investoin-
nin tarpeellisuus ja siitä saatava hyöty sekä selvittää investoinnin kustan-
nukset.

Tuki toimenpiteille on 80 %.
Hankkeen kustannusarvio koostuu investoinnin hankintahinnasta ja

mahdollisista rahti- ja asennuskuluista sekä koulutuspalveluiden os-
toista.  Toimenpiteen toteuttamiseen voi sisältyä talkootyötä,  jolla voi-
daan kattaa investoinnin omarahoitusosuutta.

Tuki (80 %) maksetaan toimenpiteiden jälkeen maksuhakemusta ja
tositteita vastaan.

Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 31.1.2020 mennessä.



Hakemus ja liitteet

Hakemus tehdään lomakkeella 3325B, joka löytyy Suomi.fi -palvelusta.
  tai
Excel-lomakkeella, joka löytyy www.veejjakaja.fi/teemat/turva/
harmaasta sivupalkista: 3325B_excel-lomake

1. Ajantasainen yhdistysrekisteriote
2. Yhdistyksen viimeisimmät tilinpäätöstiedot
3. Tarvittaessa selvitys hintatason kohtuullisuudesta,

esim. lehtimainos, kuvankaappaus tms.
4. Yhdistyksen hallituksen tai vastaavan päätös osallistumisesta

hankkeeseen
5. Mikäli talkootyötä, arvio vastikkeettoman työn määrästä ja

laadusta (lomake 3306F)

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus lähetetään 15.4.2019 mennessä joko sähköpostilla
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi  tai postitse
Veej’jakaja ry, Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli

Hakemusten käsittely
Määräaikaan mennessä jätetyt hakemukset arvioidaan ennalta-asetettujen va-
linkriteereiden perusteella ja käsitellään 7.5.2019 Veej’jakaja ry:n hallituksessa,
joka tekee rahoituspäätökset.

Valintakriteerit löytyvät www.veejjakaja.fi/teemat/turva/
(harmaa sivupalkki)

Tuen maksaminen
Tuki maksetaan toimenpiteiden suorittamisen jälkeen maksuhakemusta ja tosit-
teita vastaan. Toimenpiteet tulee toteuttaa 31.1.2020 mennessä.

Lisätietoja:
Kristiina Asikainen p. 0440 155 223 tai kristiina.asikainen@veejjakaja.fi



OTA YHTEYTTÄ JA SOVI TAPAAMINEN !
Kristiina Asikainen
talouspäällikkö
p. 0440 155 223
kristiina.asikainen@veejjakaja.fi

TURVA-teemahanke
Maksatusneuvonta

Huom!
Teemahankkeiden toimenpi-
dehakemukset lähetetään
Veej’jakaja ry:n toimistoon.

Tukitoimenpiteiden tulee kohdis-
tua Veej’jakaja ry:n
toiminta-alueelle

Hirvensalmi
Kangasniemi
Mikkelin maaseutualueet
 Mäntyharju
Pieksämäki
Puumala


