
LOMAKE AVUSTUKSEN HAKEMISEEN 

KAUPUNGINHALLITUKSELTA   

vuosi 2023 

Haettava avustuslaji  Avustus kansainväliseen toimintaan 

Avustus kylätoimikunnalle  

Järjestöavustus  

Projektiavustus  

Ylläpitoavustus  

Haettava avustuksen  

määrä (€)   

Avustusta hakeva järjestö Järjestön nimi  Y-tunnus

Osoite  Järjestön toiminnan  
aloitusvuosi   

Viimeinen täysi  
toimintavuosi   

Yhteyshenkilö Nimi  Osoite  Puhelinnumero  

Sähköpostiosoite  Tilinumero, jolle avustus maksetaan (IBAN)  

Avustushakemuksen  

perusteet, avustuksen  

tarkoitus   

Avustusta haetaan kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti pääasiallisesti 
seuraavaan tarkoitukseen, valitse yksi vaihtoehdoista   

Asukkaiden terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavien ongelmien 

ennaltaehkäisyyn  

Kuntalaisten aktivointiin  

Yhteisöllisyyden vahvistamiseen  

Kuvaa sitä, miten hakijan   
suunniteltu toiminta tai   
projekti tukee ja palvelee yllä 

valittua käyttötarkoitusta   

Avustuksen hakijan  

toiminnan kuvaus   
Toimintaan säännöllisesti osallistuneiden määrä viime toimintakaudella 

Hakijan järjestämien/hakijan tiloissa järjestettyjen tapahtumien määrä vuonna 2023 

Mitkä ovat hakijan arvioidut kokonaistulot vuonna 2023  

Mikä on avustuksen osuus arvioidusta kokonaistulosta vuonna 2023  



Hakemuksen liitteenä on: 
Toimitetaan myöhemmin 

Toimitetaan myöhemmin 

Hakijan toimintakertomus vuodelta 2022 

Hakijan tilinpäätös vuodelta 2022  

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 

Selvitys vuonna 2022 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä 

Liitteiden toimitus yhtenä kappaleena riittää. Liitteet toimitettu seuraavan avustuksen mukana:  

Kulttuuritoimen avustukset   Nuorisoyhdistysten avustukset   Liikuntayhdistysten avustukset 

Avustushakemuksen  

muut perustelut   

Kuvaa, mitä uusia toimintoja tai toimintatapoja tai suunnitelmia 
toiminnan kehittämiseksi järjestöllänne on vuodelle 2023?   

Miten järjestönne hoitaa muun varainhankinnan kaupungin avustuksen lisäksi?  

Millaisia osallistumis- tai käyttömaksuja järjestöllänne on käytössä? 

Onko järjestöllänne yhteistyötä toisten järjestöjen kanssa? Jos on, nimeä näitä  
järjestöjä.   

Hakija on hakenut   

avustusta myös seuraavilta  

tahoilta:   

Kulttuuritoimen avustusta  _____________________€  

Kulttuuristipendiä     _____________________€  

Liikunta- ja nuorisoavustusta      _____________________€  

Anna hakemuksen muut perustelut. Perusteluissa tulisi kertoa mm. millä tavalla avustettavassa 
toiminnassa näkyvät kaupunginhallituksen määrittelemät toiminta-avustusten jaossa sovellettavat 
laadulliset kriteerit   
(vastaavuus kunnan strategiaan, toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus).   
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