
 
Kaupunkitapahtumia Vantaalla  

Nuorisopalvelut 
 



Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 

 

Vapaa-ajan lautakunta myöntää harkintansa 
mukaan avustuksia 
•  vantaalaisille nuorisojärjestöille  
•  vantaalaisille varhaisnuorisojärjestöille  
•  vantaalaisille nuorten toimintaryhmille  
•  muiden yhteisöjen alle 29-vuotiaisiin 

vantaalaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan 
toimintaan 
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Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 
 
  

Kohdeavustus on kertaluonteinen avustus lasten  
tai nuorten toimintaan kohdentuvan projektin, 
hankkeen, leirin, tapahtuman tai tilaisuuden 
toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen,  
uusien työmuotojen kokeiluun sekä nuorten itsensä 
toteuttamiin ja järjestämiin toimintoihin, jotka 
tukevat nuorten omaa osallistumista ja 
vaikuttamista.  
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Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 
 

Avustusta haetaan Vantaan kaupungin 
nuorisopalveluiden kohdeavustuslomakkeella.  
 
Hakemukseen on liitettävä lomakkeessa mainitut 
liitteet; hankkeen tai tapahtuman kustannusarvio 
sekä kuvaus hankkeesta tai tapahtumasta.  
 
Avustukset ovat haettavissa viimeistään 21 vrk 
ennen toiminnan aloittamista. 
 

30.6.2014 Vantaan kaupunki, Taina Saarenpää 4 



Nuorten toimintaraha  
 

Nuorten toimintarahaa voi hakea nuorten ryhmä, jossa on 
vähintään kolme (3) henkilöä.  
Ryhmän jäsenten tulee olla alle 29 –vuotiaita, pääpainon 
ollessa 13 – 19-vuotiaissa.  
Toimintarahan tavoitteena on käynnistää nuorten itse 
ideoimaa, uutta nuorille suunnattua toimintaa.  
 
Toimintarahan myöntää nuorisopalveluiden johtaja 
nuorisovaltuuston tekemän esityksen perusteella. 
 
ITSE TEHTY - nuorten toimintarahassa on jatkuva haku. 
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Lainattavat välineet 
 
Lainattavat välineet Tuupakan lainavälinevarastosta 
Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa 
 
Tiedustelut numerosta 09 839 230 22 tai 09 839 283 70 maanantaisin, keskiviikkoisin ja 
perjantaisin klo 9–13. Tavaroiden haku- ja palautusajat sovitaan varausta tehdessä. 
 
Teltat:  
8 x Puolijoukkuetelttaa (15–20 hengen), sis. kepit ja kiilat 
8 x Maavaatetta teltan pojalle (huom. teltoissa ei pohjakangasta) 
8 x Puilla lämpiävää kamiinaa 
 
Keittimet ja grillit:  
2 x Teuva keittimen soppatykkiä, vetoisuus 70 L , toimii kaasulla  
alla sukset ja pyörät , piippuun kiinnitettävä vesisäiliö 
1 x kaasugrilli, koko 60 cm x 50 cm , kokoontaitettavat jalat 
1 x rengaspoltin, kaasukäyttöinen 
2 x kaasupullo 
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Lainattavat välineet 

•  Muut välineet 
 
•  1 x Valurautainen parilapannu, halkaisija 60 cm 
•  1 x Valurautainen lettupannu, halkaisija 36 cm 
•  1 x Toriteltta ns. "tapahtumateltta”, koko 4 m x 6 m 
•  26 x Puinen toripöytä, koko 100 cm x 75 cm , irtonaiset 

taittojalat 
•  15 x Puinen toripenkki, koko 90 cm x 55 cm , irtonaiset 

taittojalat 
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Kohdeavustukset nuorisotoimintaan 
 
 
http://www.vantaa.fi/verkkoasiointi/avustukset ja apurahat 
 
http://www.vantaa.fi/nuorille/kansalaistoiminta_ja_jarjestot/avustukset 
 
http://www.vantaa.fi/nuorille/kansalaistoiminta_ja_jarjestot/avustukset/ 
Itse tehty-nuorten toimintaraha 
 
http://www.vantaa.fi/fi/nuorille/nuorisotilat 
 
http://www.vantaa.fi/fi/nuorille/kansalaistoiminta_ja_jarjestot/lainattavat_valineet 
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