
Esimerkki sähköisestä hakemuslomakkeesta 
Voitte katsoa mallia tästä esimerkkilomakkeesta, kun pyydätte Euroopan parlamenttia suojelijaksi 
tapahtumallenne. Esimerkissä näkyvät kaikki sähköisen hakemuksen kentät, joten siitä saa käsityksen 
vaadittavista tiedoista. Voitte lähettää pyyntönne myös postitse. Tulostakaa siinä tapauksessa 
hakemuslomake, täyttäkää se ja liittäkää mukaan suojeltavaa tapahtumaa koskevat asiakirjat tai 
vaihtoehtoisesti varmistakaa, että kirjeessä, jolla esitätte pyyntönne, on kaikki tiedot, joita lomakkeessakin 
vaaditaan. Kiitos yhteydenotostanne! 

YLEISTIETOA JÄRJESTÄJÄSTÄ 

Sukupuoli 

Sukunimi  

Etunimi  

Sähköposti 

Organisaatio (soveltuvissa tapauksissa) Postiosoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Maa 

Puhelin 

Järjestäjän/organisaation mahdollinen verkkosivusto 

TIETOA TAPAHTUMASTA 

Otsikko 

Alkamispäivä  

Päättymispäivä  

 Ymmärrän, että jos tapahtuma, jonka suojelijaksi pyydän Euroopan parlamenttia, alkaa alle kahden kuukauden kuluttua tästä 
päivästä (verkkolomakkeen toimituspäivä), suojelijana toimimisesta voidaan kieltäytyä sillä perusteella, että ehdotus on jätetty 
myöhässä, vaikka pyyntö olisi kaikkien muiden Euroopan parlamentin toimimista suojelijana koskevien sääntöjen mukainen.  
Ote säännöistä, 3 artiklan 1 kohta: ”Euroopan parlamentin puhemiehen on saatava pyynnöt vähintään kaksi kuukautta ennen 
tapahtuman alkua.” 

Paikka (ilmoittakaa paikkakunta/-kunnat ja maa/maat) 

Tapahtuman mahdollinen verkkosivu: 

Voittoa tavoittelematon / ei-kaupallinen tapahtuma: onko tapahtuma luonteeltaan kaupallinen tai onko sillä kaupallinen tarkoitus ja 
pyritäänkö sillä mainostamaan tai edistämään tuotemerkkejä ja/tai kaupallista toimintaa välittömästi tai oletetusti, suoraan tai 
välillisesti esimerkiksi veloittamalla tapahtumaan osallistumisesta kohtuuttomasti tai esittämällä hintoja tai kaupallisia logoja 

 KYLLÄ 

 EI 

Kuvailkaa tarvittaessa tapahtuman voittoa tavoittelematonta / ei-kaupallista luonnetta  

Osallistujien maantieteellinen kattavuus 

 kansainvälinen 

 eurooppalainen 

 kansallinen 

 alueellinen 

 paikallinen 

 



Hankkeen tavoitteet ja kuvaus: kuvailkaa tapahtuman merkitystä Euroopan parlamentin ja/tai Euroopan unionin 
tavoitteiden ja toiminnan kannalta ja perustelkaa, miten tapahtuma tuo esille Euroopan parlamentin tai Euroopan unionin 
merkitystä ja panosta tai painopisteitä kyseisellä alalla (enintään 1 500 merkkiä) 

Ohjelma: luetelkaa pääaiheet ja mahdolliset puhujat  

Osallistujat ja kohdeyleisö (esimerkiksi tutkijat/tiedeyhteisö, opettajat/kouluttajat, opiskelijat/nuoriso, 
poliitikot/päätöksentekijät/virkamiehet, kansalaisyhteiskunta/kansalaisjärjestöt) 

NÄKYVYYS 

Kuvailkaa millaisessa viestintä- tai mainosmateriaalissa suojelijana toimimista varten suunniteltua parlamentin logoa 
käytettäisiin (esimerkiksi esitteet, kutsukirjeet, painetut ohjelmat, julisteet, verkkosivustot) 

Kuvailkaa tapahtuman näkyvyyttä tiedotusvälineissä 

LISÄTIEDOT 

Lisätiedot (voitte antaa tässä lisätietoja tapahtumasta ja/tai kirjoittaa Euroopan parlamentin puhemiehelle viestin, jossa 
perustelette, miksi parlamentin tulisi toimia tapahtuman suojelijana; ilmoittakaa tässä, jos tapahtumaa tukee tai siihen 
osallistuu Euroopan parlamentin jäsen) 

Onko Euroopan parlamentti toiminut aikaisemmin jonkin tapahtumanne suojelijana? 

 KYLLÄ 

 EI 

Jos on, ilmoittakaa aikaisemmat kerrat: 

Onko joitakin toisia henkilöitä tai elimiä pyydetty toimimaan tämän tapahtuman suojelijana? 

 KYLLÄ 

 EI 

Jos on, ilmoittakaa nimi tai nimet ja onko suojelijana toimiminen vahvistettu: 

Onko organisaatio rekisteröitynyt avoimuusrekisteriin? 

 KYLLÄ 

 EI 

SUOSTUMUS NOUDATTAA SOVELLETTAVIA MÄÄRÄYKSIÄ, JOTKA VAHVISTETAAN SÄÄNNÖISSÄ 
SUOJELIJANA TOIMIMISESTA (https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/fi-
rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf); (huom. jos kelpoisuusedellytyksiä ei noudateta, puhemies voi 
milloin tahansa peruuttaa päätöksen suojelijana toimimisesta) 

 KYLLÄ 

 EI 

PYSY AJAN TASALLA 

 Haluan saada tietoa Euroopan parlamentin järjestämistä tapahtumista. 

Voitte perua tilauksen milloin tahansa lähettämällä sähköpostin asuinmaanne Euroopan parlamentin yhteystoimistolle. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/patronage/fi-rules-governing-patronage-by-ep-19970609.pdf
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