
HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄYRITTÄJÄTUKI VUONNA 2022 
Hakuaika 21.2.-8.4.2022 
Kesäyrittäjätuki on tarkoitettu nuorille, jotka 

- haluavat työllistää itse itsensä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti toimien kesän aikana 

- haluavat testata omaa liikeideaa käytännössä TAI 

- haluavat kokemuksia yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta 

Henkilötiedot 

(täytä 

tekstaten) 

Sukunimi 

 

Etunimet 

Syntymäaika 

 

Osoite 

 

Postitoimipaikka 

Puh. 

 

Sähköpostiosoite 

Hakijan tilinumero IBAN-muodossa 

Koulutus ja työ Oletko: koululainen                opiskelija                                  

Oppilaitos (lukion/ammattioppilaitoksen nimi) ja koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet 

hakenut kevään yhteishaussa.  

 

Lukion/ammatillisen opintojen aloitusvuosi 

 

Lukion/ammatillisen opintojen 

arvioitu päättymisvuosi 

Liikeidea Haluatko osallistua yksin            kaverin        vai kaveriporukan kanssa  

Kaverin tai kaverien nimet, jos osallistutte yhdessä (myös heidän on täytettävä hakulomake) 

 

Kerro vapaasti liikeideastasi ja sen lisäksi vastaa alla oleviin kohtiin parhaasi mukaan 

Liikeidea vapaasti kerrottuna: 

 

 

 

 

 

Tuote tai palvelu, jota tarjoat: 

 

 

 

Ketä ovat potentiaaliset asiakkaasi: 

 

 

 

Miten tavoitat asiakkaasi: 

 

 

 

Liitteet  

alustava liiketoimintasuunnitelma 

Yritystoiminnan 

hyväksyntä 
(kunta täyttää) 

Allekirjoitus 

 
Jakku-Hiivala Johanna 

Hakijan allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen tutustunut tietosuojaselosteeseen 

(https://www.ii.fi/saavutettavuus-ja-tietosuojaseloste) sekä suostun tietojeni keräämiseen, 

antamiseen ja säilyttämiseen Kesäyrittäjätuki tahojen kesken vuonna 2022. 

Päiväys Allekirjoitus 

 

Palautus Palauta lomake viimeistään tiistaina 8.4.2022 klo 15.00 mennessä joko 
toimitettuina Iin kunnanviraston etuoven postilaatikkoon tai osoitteeseen:  

Iin kunta/ Työllistämispalvelut, PL 24, 91101 Ii 

HUOM! 

 

- Jos hakemuksen lähettämisen jälkeen päätät jäädä pois kampanjasta, niin ilmoita siitä joko 

puhelimitse p. 040 0242 290 tai sähköpostilla johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi 

-  

 

 

mailto:johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi


Kesäyrittäjätuki vuonna 2022 

Kesäyrittäjätuki tarjoaa vaihtoehdon palkkatyölle tukien nuoria itse itsensä työllistämiseen 

kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan. Kampanjan aikana nuorille 

tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja liiketoiminnan suunnitteluun ja 

rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen. Kesäyrittäjätuki on tarkoitettu nuorille, 

jotka haluavat työllistää itse itsensä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti kesän aikana, haluavat 

testata omaa liikeideaa käytännössä tai haluavat kokemuksia yrittäjyydestä ja 

yrittäjämäisestä toiminnasta. 

Rahallinen tuki on kesällä 2022 yhteensä 270 € ja sitä pystyvät hakemaan vuosina 2003 – 

2006 syntyneet iiläiset nuoret. Tuki maksetaan hyväksyttyä liiketoimintasuunnitelmaa 

vastaan kahdessa yhtä suuressa erässä, joista ensimmäinen osa (135€) maksetaan 

liiketoimintasuunnitelmaa vastaan. Toinen osa (135€) maksetaan liiketoiminnan 

aloittamisesta syntyneiden kustannuksien kuitteja ja nuoren kirjoittamaa kesän 

yritystoimintaa kuvaavaa raporttia vastaan. 

 

Tuen hakijoiden on myös mahdollista hakea nuorisoleader rahoitusta, jota voivat hakea 

13-25 -vuotiaat nuoret 100-500€. Lisätietoja nuorisoleaderista saa osoitteesta: 

https://www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader 

 

Toiminnallinen tuki: 

 

Hakiessa Kesäyrittäjätukea tarvitset oman liikeidean. Jos tarvitset liikeidean miettimisessä 

ja kehittämisessä apua, me autamme. Lisätietoja antavat Iin yritysneuvoja Johanna Jakku-

Hiivala p. 040 0242 290 (johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi) 

ja Työllistämisen palveluiden päällikkö Lea Aalto p. 050 395 0330 

 

Hakemusten tulee olla perillä tiistaina 8.4.2022 klo 15.00 mennessä joko toimitettuina 

Iin kunnanviraston etuoven postilaatikkoon tai postitse osoitteeseen:  

Iin kunta/ Työllistämispalvelut, PL 24 91101 Ii.  

Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei huomioida. 

Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse. 

Lisätietoja antaa yhteisöaktivaattori Johanna Jakku-Hiivala p.040 0242 290. 

 

https://www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader
mailto:johanna.jakku-hiivala@micropolis.fi

