Nurmijärven kunnan hyvinvointilautakunnan myöntämien avustusten haku Solmuverkkoasiointipalvelussa
Sähköisen avustushakemuksen täyttämisessä on neljä päävaihetta: 1) kirjautuminen ja hakemuksen luominen, 2)
hakemuksen täyttäminen, 3) liitteiden lisääminen ja 4) hakemuksen lähettäminen.
1
KIRJAUTUMINEN JA
HAKEMUKSEN
LUOMINEN

Mene Solmun Avustukset
sivulle, josta löytyy linkit
aktiivisiin avustushakuihin.

Klikkaa hakemasi
avustustyypin linkkiä.

Jos olet jo
kirjautunut
sisään, avautuu
hakemuksen
ensimmäinen
sivu.
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HAKEMUKSEN
TÄYTTÄMINEN

LIITTEIDEN
LISÄÄMINEN

HAKEMUKSEN
LÄHETTÄMINEN

Täytä hakemuksessa
vaadittavat tiedot.

Liitteet-välilehdeltä
löydät listan
tarvittavista liitteistä.
Lue ohjeet. Nimeä
liitteet
johdonmukaisesti niin,
että liitetiedoston nimi
sisältää hakijan nimen
ja liitetiedoston nimen.

Hakemuksen
yläosassa on
hakemuksen
täyttövaiheen
osoittava palkki, jossa
prosenttiluvulla
osoitetaan
hakemuksen vaihe
(esim. 16 %, 33 %,
50 %, 60 %, 83%).

Jos et ole kirjautunut
sisään:
- Kirjaudu sisään
olemassa olevilla
tunnuksilla TAI
- Rekisteröidy
Solmun
käyttäjäksi
luomalla tunnus

Anna Profiilisivulla
tarvittavat tiedot ja
paina: Päivitä.

Täytä avustuslomakkeen
ensimmäisellä sivulla
Yhteyshenkilön tiedot ja
paina:
Tallenna ja jatka.

Hakemus on nyt tallentunut
ja se löytyy Oma asiointivalikosta. Voit jatkaa
hakemuksen täyttämistä
myöhemmin.

Kun hakemus on valmis
ja kaikki tarvittavat
liitteet liitetty, siirry
vahvistukseen
painamalla
Tallenna ja jatka

Lisää liitteitä
+ Lisää tiedostoja painikkeella.

Voit lähettää
hakemuksen heti tai
myöhemmin.

Lisätty liite näkyy
Liitteet listassa.
Jos lähetetystä
hakemuksesta puuttuu
tarvittavia liitteitä, voit
liittää niitä
hakemukseen Solmun
Oma asioinnin kautta:
- Kirjaudu sisään
- Etsi Hakemukset
listasta se hakemus,
johon haluat liittää
liitteitä
- Avaa hakemusrivin
oikeassa reunassa
oleva alavalikko
klikkaamalla nuolesta
ja klikkaa Lisää liitteet
- Klikkaa +Lisää
tiedostoja
- Klikkaa Valitse
tiedostot
- Etsi ja valitse
haluamasi tiedosto ja
klikkaa Avaa
- Valittu tiedosto näkyy
Valitse tiedostot painikkeen vieressä.
Klikkaa Lisää tiedostoja
- Tiedosto tallentuu
järjestelmään. Lisää
tarvittaessa muut
puuttuvat liitteet.

Hakemuksiin liittyviin kysymyksiin vastaavat yhteyshenkilöt:
- sähköisiin hakemuksiin liittyvät kysymykset yleisesti: palvelumuotoilija puh. 040 317 2412
- hyvinvoinnin edistämisen avustukset: hyvinvointikoordinaattori puh. 040 317 4363
- urheiluseurojen avustukset: liikuntapäällikkö puh 040 317 2050
- kulttuurisavustukset: kulttuuripäällikkö puh. 040 317 2506
- nuorisoavustukset: nuorisopäällikkö puh. 040 317 2060

Siirtyessäsi
vahvistukseen voit
tarkistaa hakemuksen
sisällön. Varmista, että
kaikkiin pakollisiin
kohtiin on vastattu. Et
saa hakemusta
lähetettyä ennenkuin
pakolliset kohdat on
täytetty.

Paina Seuraava
lähettääksesi
hakemuksen.

Voit tulostaa
hakemuksen (paperille
tai tallentaa PDFtiedostoksi). Hakemus
tallentuu Oma asiointiin,
joten löydät sen myös
sieltä.

