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Kohdeavustushakemuksen vastaanottopäivä: ___________________ 

Hakijan perustiedot 

Hakijataho   

___ Rekisteröity yhdistys 

___ Yhteisö 

 

Hakijatahon nimi Lähiosoite 

  

Postinumero Postitoimipaikka 

  

Kotikunta ja rekisteröimispäivä Y-tunnus 

  

Sähköpostiosoite www-sivut 

  

Pankin nimi Pankin tilinumero IBAN-muodossa 

  

Jäsenyydet kattojärjestöissä ja jäsenmaksun suuruus 

 

Tiedot toiminnasta 

Pääasiallinen toimiala 

 

Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 

 

Toimipaikat 

 

Selvitys mahdollisesta liiketoiminnasta 

 

Palkattujen henkilöiden tehtävänimikkeet ja paikkakustannukset sivukuluineen 

 

Henkilöjäsenten lukumäärä Kannattajajäsenten 

  

Yhteisöjäsenten lukumäärä Jäsenmaksut 

  

Lisätietoja 

 

 



Kohdeavustushakemus  Pornainen Sivistyslautakunta   
_______________________________________________________________________________________ 

2 
 

Yhteyshenkilöt 

Hakemuksen yhteyshenkilö 

Sukunimi Etunimi 

  

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

   

Sähköpostiosoite Puhelin virka-aikana 

  

Asema seurassa tai yhdistyksessä  

Muut yhteyshenkilöt 

 Etunimi Sukunimi Puhelinnumero 

Puheenjohtaja    

Sihteeri    

Toiminnanjohtaja    

Rahastonhoitaja    

Varsinainen tilintarkastaja    

Varatilintarkastaja    

Kohdeavustukset 

Muut toimintavuoden aikana haetut ja saadut avustukset 

Käyttötarkoitus Myöntäjä Avustuksen määrä € 

   

Haetut/saadut avustukset yhteensä €  

Kohdeavustuksen kohde 

Olosuhdeavustus 

Käyttötarkoitus (esim. hallivuokrat, leirikulut, tms) 

 

Haettava summa € (max. 25% kaikista kuluista) 

Muistathan liittää kuitit ja tositteet mukaan! 
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Koulutusavustus 

Käyttötarkoitus (ei korvata matka- ravitsemus- ja/tai majoituskuluja) 

 

Haettava summa € (max. 80% kaikista kuluista) 

Muistathan liittää kuitit ja tositteet mukaan! 

 

’̈ 

 

Harkinnanvaraiset avustukset   

Tapahtumat   

Tapahtuman nimi 

 

Tapahtumapaikka Tapahtuman ajankohta 

Tapahtuman järjestäjä(t) 

 

osallistujamäärä * 

Tapahtuman menot Euroa Tapahtuman tulot Euroa 

    

    

    

    

    

Tapahtuman talousarvio liitteenä  

Kunnalta haettavan tuen osuus ja käyttötarkoitus:  

 

 

Euroa 

 

*urheilukisoissa sisältää osallistujat, toimitsijat, huoltajat, jne. ei katsojia. Teatteri yms. muissa esityksissä 
katsojat voidaan laskea mukaan. 

 

 

Muut harkinnanvaraiset hankkeet jne. 

mm. ensikertaiset hankkeet ja kokeilut, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden 
kehittämistä ja käyttöönottoa, harjoittelutuki menestyville urheilijoille ja joukkueille.   

 

Haettava summa   
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Lisätiedot 

 

 

 

Liitteet 

 Kuluvan vuoden Toimintasuunnitelma                                                     ___ 

 Kuluvan vuoden Talousarvio                             ___ 

 Hakemusvuoden Toimintakertomus   ___ 

 Hakemusvuoden Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus                            ___ 

 Tilityslomake                                                         ___ 

 Kuitit ja tositteet  

 Muu liite, mikä?                                                         ___ 

Allekirjoitus 

 

 

___________________________________  _____________________________________ 

Paikka ja päiväys   Hakijan allekirjoitus, nimenselvennys 

 

Valmennus- ja ohjaustoiminta-avustus haetaan erillisellä lomakkeella ’Ohjaajien tilityslomake’.  
mm. säännöllinen harjoitustoiminta, sekä nuorisotalovalvonta- ja katupartiointityö ja ’viikoittain toistuvat 
tapahtumat’, kuten Pornaisissa järjestettävät puulaakipelit, sarjapelit, sarjahiihdot, harjoituspelit, 
viikkokisat ja teatteriesitykset. 


