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APURAHA-ANOMUS 
 
ANOJAN TIEDOT 

Nimi: 

Syntymäaika: 

Osoite: 

Postinumero ja –toimipaikka: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

Jäsennumero: Jäsenmaksu on maksettu  

Lippukunta: 

Tehtävä lippukunnassa: 

Pankkiyhteys: 

 
TAPAHTUMAN TIEDOT 

Nimi: 

Ajankohta: 

Paikka: 

 
KUSTANNUKSET 

Osallistumismaksu: Lippukunta maksaa: 

Matkakulut: Muualta anottavat avustukset: 

 Itse maksan: 

 
LYHYT PERUSTELU 

 

Liite  

Partiosäätiöitten hallitusten jäsen on lähisukulainen  

 

VAKUUTAN ALLEKIRJOITUKSELLANI TIEDOT OIKEIKSI 

Paikka, aika ja allekirjoitus: 

 
PIIRI TÄYTTÄÄ 

Esitys: 

Kurssi todettu käydyksi: ______ . ______ . 20______ 

Apuraha maksettu: ______ . ______ . 20______ 

 

ANOMUS TOIMITETAAN PIIRIIN JA PÄÄTÖKSESTÄ LÄHETETÄÄN SÄÄTIÖIDEN TOIMESTA TIETO HAKIJALLE 
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APURAHAT 
 

 

1. PARTIOKOULUTUS 

 

Huomioitavaa: 

- avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli 

partiokoulutukseen osallistumista 

- apurahalla tuetaan ensisijaisesti partiojohtajien taitokoulutusta ja kalliita 

koulutuskokonaisuuksia, esim. kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja Value Based 

Leadership -kurssi 

- apurahaa voi anoa myös muuhun henkilökohtaiseen partiojohtajakoulutukseen 

- apuraha maksetaan myöntävän säätiön toimesta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen 

 

 

2. PARTIOJOHTAJIEN JATKOKURSSI ELI KOLMIAPILA-GILWELL -KURSSI 

 
Huomioitavaa: 

- avustusta voidaan myöntää kurssilaiselle, jonka taloudellinen tilanne ei muuten salli 

partiokoulutukseen osallistumista 

- hakija käy leiri- ja seminaariosan anomisvuoden aikana 

- apuraha maksetaan myöntävän säätiön toimesta seminaariosan jälkeen 

 

 

3. KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN APURAHA 

 

Kansainvälisen partiotoiminnan edistämiseksi 

 

Huomioitavaa: 

- apurahalla tuetaan ulkomaille suuntautuvaa partiomatkaa, jossa tutustutaan isäntämaan 

partiolaisiin 

- apurahalla tuetaan ulkomailla tapahtuvaa partiotilaisuutta (kurssi, leiri tai muu tapahtuma) 

- apurahaa voi hakea yksittäisenä partiolaisena tai ryhmän puolesta, jolloin matkanjohtaja 

hakee ryhmän puolesta apurahan 

- apuraha maksetaan myöntävän säätiön toimesta ulkomaille suuntautuneen 

partiomatkan ja saadun raportin jälkeen 

 

 

MUUTA APURAHOISTA 

 

- apuraha-anomukset toimitetaan viimeistään 31.3. piiriin 

- päätöksestä tiedotetaan 31.5. mennessä myöntävän säätiön toimesta 

- apurahat myöntää Lounais-Suomen Partiosäätiö sr ja Satakunnan Partiosäätiö – Satakunda 

Scoutstiftelse sr piirin apurahatoimikunnan esityksen pohjalta 

- http://www.lounaissuomenpartiopiiri.fi/tietoa-meista/toimintaa-tukemassa 

 

LISÄTIETOJA APURAHOJEN HAKEMISESTA SAA PARTIOTOIMISTOSTA 


