
    HAKEMUS 
    Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle 
     
Vapaa-aikalautakunta   Vuosi ________ 
 
 
Hakija Seura/Yhdistys/Ryhmä 

Osoite 

Pankki ja tilinn:o 

Kotipaikka ja rekisteröitymisvuosi 

Toimihenkilöt Puheenjohtaja Puh. nro 

Sähköpostiosoite 

Sihteeri Puh. nro 

Sähköpostiosoite 

Rahastonhoitaja Puh. nro 

Sähköpostiosoite 

Toiminta 
 
 
 
 
 
 
Jäsenmäärä 
 
 
 
 
 
 

Toiminnan tarkoitus ja toiminnan kuvaus 

Jäsenmäärä tarkoittaa yhdistyksen tai seuran jäsenrekisterissä olevaa jäsenmäärää 
 

Kokonaisjäsenmäärä          19-29-vuotiaiden määrä  Alle 19-vuotiaiden määrä     Joista 14-18 –vuotiaita         

Toimintaan 
osallistuvien 
henkilöiden 
määrä 
 
 

Toimintaan osallistuvien henkilöiden määrällä tarkoitetaan arviota niiden henkilöiden määrästä, jotka osallistuvat järjestettyyn 
toiminnan toteuttamiseen esimerkiksi talkootyöläisinä vaikka eivät ole jäseniä. Toimintaan osallistuvien henkilöiden määrään 
ei lasketa esimerkiksi tapahtumavieraita. 

Kokonaismäärä 
 

Palveluita 
käyttävien 
henkilöiden 
määrä 

Hakijan palveluita käyttävien henkilöiden määrällä tarkoitetaan arviota hakijan järjestämiin tilaisuuksiin, tapahtumiin 
osallistuvien henkilöiden määrästä tai muita hakijan järjestämien palveluiden käyttäjien määrää. 

Kokonaismäärä 



Haettava avustus Toiminta-avustus: Suunnitelma avustuksen käytöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kohdeavustus: Suunnitelma avustuksen käytöstä. Erittely kohteittain. 
 
 
 
 
 

Haetaan, euro 
 

Muualta saatu 
avustus, euro 

 

 

 

Edellisenä vuonna 
saadut avustukset 

Toiminta-avustus 

Kohdeavustus 

Erillisavustus 
            

Muut avustukset tai yhteistoimintaosuudet 
           

Avustuksia yhteensä 

Tilinpäätöksen ja 
talousarvion tiedot 

Seuran/yhdistyksen viime tilikauden (jos tilinpäätös ei ole valmis, ilmoita edellisen tilikauden lukemat) 
 

 
 
 
Bruttotulot     ___________ euroa 
 
Bruttomenot  ___________ euroa 
 
Netto             ___________ euroa 
 
Tiedot ovat tilikaudelta ___________ 
 
 
Seuran talousarvio: 
 
Bruttotulot     ___________euroa 
 
Bruttomenot  ___________euroa 
 
Netto             ___________euroa 
 
 
 
 
 
 
 



Liitteet Toiminta-avustuksen hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet: 
 

□ Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä toimintakaudelta 

   ○ Tilinpäätös, toiminta- ja tilintarkastuskertomus toimitetaan myöhemmin (avustus maksetaan vasta, kun toimitettu) 

□ Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan           

□ Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kyseessä tai yhdistyksen sääntöjen muuttuessa  

 
Kohdeavustuksen hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet: 
 

□ Selvitys hankkeen, tapahtuman tai toiminnan tarkoituksesta tai toteutuksesta, hakijan taloudellisista ja toiminnallisista 

kyvyistä toteuttaa hanke sekä muista tahoista, joilta on haettu avustusta ko. tarkoitukseen. 

□ Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

Allekirjoitus Paikka ja pvm                                                               Allekirjoitus 
 
 
 
 
                                                                                      Hakijan asema seurassa/yhdistyksessä 
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