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Kangasniemen kunnan nuorisot oimen vuoden 2017 jakama perusavust us on ollut haet t avissa 31.3.2017
mennessä. Perusavust us myönnet ään nuort en- ja last en kanssa t yöskent elevien järjest öjen ja yhdist yst en
perust oimint aan.
Ilmoit us haet t avast a perusavust uksest a on ollut Kangasniemen kunnallislehdessä 25.2.2016 ja aikaisempina
vuosina hakeneille järjest öille on t iedot et t u hakuajast a sähköpost it se.
Avust ust a ovat hakeneet määräaikaan mennessä:
-

M annerheimin last ensuojeluliit on Kangasniemen osast o, 2000 €

-

Puula-Part io ry, 1000 €

-

Et elä-Savon pelast uslait os, nuoriso-osast o, 300 €

-

Kangasniemen hellunt aiseurakunt a, 3000 €

Avust ust a on jaet t avissa Kangasniemen kunnan nuorisot oimen jakamaa perusavust ust a 6000 €.

M ANNERHEIM IN LASTENSUOJELULIITON KANGASNIEM EN YHDISTYS

Yhdist yksen t avoit t eena on edist ää kangasniemeläist en last en, nuort en ja lapsiperheiden
perust urvallisuut t a, hyvinvoint ia ja t ervet t ä kehit yst ä. Yhdist ys järjest ää mm. kerhoja, ret kiä, t apaht umia ja
t uemme kangasniemeläisiä lapsiperheit ä monin t avoin.
M annerheimin last ensuojeluliit on Kangasniemen yhdist yksellä on yht eensä 113 jäsent ä.
Yhdist ys hakee avust ust a ret kit oiminnan t ot eut t amiseen. Ret kit oimint a on suunnat t u perheille, lapsille ja
nuorille.
M annerheimin last ensuojeluliit on Kangasniemen yhdist ys haki nuorisot oimen perusavust ust a vuonna 2017
yht eensä 2000 €.

PUULA-PARTIO ry

Tavoit t eena on t arjot a kaiken ikäisille lapsille mahdollisuus Part io t oimint aan. Viikoit t aiset kokoont umiset ,
viikonloppuret ket , leirit , t apaht umat ja koulut ukset .
Puula-Part io ry:llä on yht eensä 71 jäsent ä.

Avust ust en ja varainhankinnan avulla pyrit ään mahdollist amaan monen lapsen ja nuoren osallist uminen
part iot apaht umiin; Puula-Part io osallist uu jäsent ensä leiri- ja t apaht umamaksuihin, kuljet uskust annuksiin
ym. mahdollisuuksiensa mukaisest i.
Puula-Part io ry haki nuorisot oimen perusavust ust a vuonna 2016 yht eensä 1000€.

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS, NUORISO-OSASTO

Lapsi ja nuori ovat palokunt anuorisot yössä keskipist eenä. Last en ja nuort en t ulee viiht ä t oiminnassa ja
kokea onnist umisen riemua. Onnist umisien myöt ä lapsist a ja nuorist a t ulee osaavampia ja t ait avampia sekä
ihmisinä et t ä palokunt alaisina.
Toiminnalla t uet aan nuorien kehit t ymist ä it senäisiksi, it seensä luot t aviksi ja yht eist oimint aan pyst yviksi.
Palokunnan nuoriso-osast on kokoont umisilt oina harjoit ellaan palomiest ait oja ja opit aan esimerkiksi
ensiapua, alkusammut ust a, hälyt t ämist ä ja paljon muut a.
Nuoriso-osast on jäsenmäärä vaiht elee vuosit t ain 5-15 jäsenen välillä.
Et elä-Savon pelast uslait oksen nuoriso-osast o haki nuorisot oimen perusavust ust a vuonna 2017 yht eensä
300 €.

KANGASNIEM EN HELLUNTAISEURAKUNTA

Hellunt ai seurakunt a järjest ää monipuolist a t apaht uma- ja leirit oimint aa. Seurakunt a järjest ää kesällä 2017
last en- ja nuort en leirit , joihin osallist uu 60-70 last a ja nuort a.
Kesäleirien lisäksi hellunt aiseurakunt a järjest ää Kids-act ion t apaht umia 4-6 kert aa vuodessa (osallist ujia n
40-60 last a / kert a), sählyä nuorille 2-3 kert aa / vko Kansis-Keskuksessa sekä Beckerin koululla ja pyhäkoulua
lapsille.
Avust ust a haet aan last en ja nuort en kanssa t eht ävään t yöhön sekä kesäleirien kuluihin, jot ka koost uvat
mm. ruuast a, sähköst ä ja palkkioist a vieraileville opet t ajille sekä erilaist en akt ivit eet t ien järjest ämisest ä
lapsille.
Kangasniemen hellunt aiseurakunt a haki nuorisot oimen perusavust ust a vuonna 2017 yht eensä 3000 €.

Ehdotus

Esit t elijä: Jari Kart t unen
Sivist yslaut akunt a päät t ää jakaa nuorisot oimen vuoden 2017 perusavust uksen 6000 € seuraavast i:

Kangasniemen helluntaiseurakunta, 2800 €
M annerheimin lastensuojeluliiton Kangasniemen osasto, 1900 €
Puula-Partio ry, 1000 €
Etelä-Savon Pelastuslaitos, nuoriso-osasto, 300 €

Haet t u avust us on suunnit elmissa kohdent aa kesäleirin järjest ämiseen. Avust us jaet aan
erikseen kohdeavustuksena .

