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Yhdistyksen perustiedot 

Yhdistyksen virallinen nimi:   

 

 

Yhdistyksen osoite  

 

 

Yhdistyksen Y-tunnus  

 

 

Yhdistyksen kotikunta  

 

 

Rekisteröintivuosi  

 

 

Tilinumero IBAN-muodossa  

 

 

Jäsenmäärä yhteensä  

 

 

Jäsenmäärä miehet 

 

 

Jäsenmäärä naiset  

 

 

Jäsenmäärä nuoret (alle 29-vuotiaat) 

 

 

Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu 
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Toimihenkilöt  

 
Puheenjohtajan nimi  

Osoite  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Sihteerin nimi  

Osoite  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

Rahastonhoitajan nimi  

Osoite  

Puhelinnumero  

Sähköposti  

 

Toiminta  
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot  
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Toimipaikat (lukumäärä ja alueellinen jakautuminen, missä) ja toiminnan alueellinen 

jakaantuminen (missä toimitaan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Harrastajien määrä (liikunta- ja kulttuuriyhdistykset, huom. lajit eriteltävä) ja toimintaan 

osallistuvien määrä (kyläyhdistykset, nuorisoyhdistykset ja sosiaali- ja terveysalan yhdistykset)  

  

 

 

Järjestetyn toiminnan määrä (liikuntayhdistykset: lajien, jaostojen ja kilpailutoiminnan määrä 

eriteltävä) (kulttuuriyhdistykset: näyttelyt, tapahtumat, jne. eriteltävä) 
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Eri kohderyhmien huomioiminen toiminnassa (lapset, nuoret, vanhukset, erityisryhmät, jne. 

Mitä toimintaa ja miten toiminta kohdentuu?) 

Onko yhdistyksellänne koulutustoimintaa? (jos on, niin mitä?) 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (tekeekö yhdistys yhteistyötä paikallisesti / 

valtakunnallisesti / kansainvälisesti? Kenen kanssa ja mitä?) 
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Palkatun henkilöstön määrä 

Ohjaajien määrä 

Haettava avustus 

Haettava summa, € 

Selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista, haetuista tai haettaviksi aiotuista 

avustuksista 

Edellisenä vuonna myönnetty perusavustus, € 

Edellisenä vuonna myönnetyt kohdeavustukset, € (erottele kohdeavustukset, nimi ja summa) 
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Muut myönnetyt avustukset, € 

Mihin toimintoihin perusavustus kohdennetaan yhdistyksen sisällä? 

Tarvittavat liitteet 

Toimintasuunnitelma sille kaudelle, jolle avustusta haetaan  

Talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan  

Toimintakertomus edelliseltä vuodelta

Vahvistettu tilinpäätös edelliseltä vuodelta (tuloslaskelma, tase, tilin-/toiminnantarkastajien lausunto) 

Yhdistyksen säännöt, mikäli hakija ei ole hakenut perusavustusta aiemmin  
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Lisätietoja 

Allekirjoitukset 

Avustus myönnetään sillä ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille 

varataan mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen, ja että 

avustuksen saajan on avattava kaupungin perusavustukselle oma kustannuspaikka ja tiliöitävä 

sinne vähintään avustussummaa vastaava määrä tositepohjaisia kustannuksia.  

      Hyväksyn  

Aika  

____/____.20____  

Paikka  

___________________________ 

Allekirjoitus  Nimenselvennys   

_________________________ _________________________ 

Asema yhdistyksessä 

_________________________ 
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