
 

 AVUSTUSHAKEMUS 

 

 

HAKIJA  Seuran/yhdistyksen/ryhmän nimi:  

   

  

Osoite:  

   

 

Kotipaikka:  

   

Rek.v 

   

uosi:   

Kokonaisjäsenmäärä 31.12. ed.vuonna: _______________ 

 

  Iittiläisten jäsenten määrä:__________________________ 

   

Keskusjärjestö:  

   

  

Pankki ja tilinro (IBAN-muodossa):  

   

  

TOIMIHENKILÖT  Puheenjohtaja:     Puh:    

Osoite:  

   
 Sähköpostiosoite:  

   

Sihteeri:  

   
 Puh:  

   

Osoite:  

   
 Sähköpostiosoite:  

   

Rahastonhoitaja:  

   
 Puh:  

   

Osoite:  

   
 Sähköpostiosoite:  

   

TOIMINTA  Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot:  

   
  

YHDISTYKSEN/  
TOIMINTA-  
RYHMÄN   
TIEDOT  
31.12. ed.vuosi  

 
Jäsenmäärä:  Toimintaan osallistui:  

Toimintatapahtumien 

määrä:  

Alle 29 vuotiaat           

Muut           

Yhteensä           

   
 

   

Jäsenistön enemmistö on iittiläisiä     

Jäsenmaksutulot ed. vuodelta:     

Kokonaistulot ed. vuodelta:     

Kokonaismenot ed. vuodelta:     

 

 

 



 

 AVUSTUSHAKEMUS 

 

 

HAETTAVA 

AVUSTUS  
    

    kunnanhallitus                                                 kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunta                                          koulutuslautakunta  

              

   Haetaan / €  Muualta saatava avustus / €  

Yleisavustus  
(rekisteröidyille yhdistyksille)        

Kohdeavustus  
(myös vapaalle toimintaryhmälle esim. 

tapahtuma tai hanke)  
Selostettava erillisellä liitteellä.  

      

   

EDELLISENÄ  
VUONNA SAADUT  
AVUSTUKSET  

AVUSTUSLAJI  euroa  euroa  

Yleisavustus     
   

Kohdeavustus, mihin?     
   

Avustukset yhteensä     
   

   

   Täytetään, mikäli edellisessä avustuspäätöksessä edellytetty   

   Käyttötilitys avustuksen käytöstä on toimitettu: päivämäärä___________________ 

 Käyttötilitys on tämän hakemuksen liitteenä (käyttötilitys annettava, muutoin uutta avustusta ei   

myönnetä) 
 

LISÄTIETOJA     

LIITTEET     

 toimintasuunnitelma ja talousarvio    

 

 

             
toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus   

 

 

            
yhdistysten säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä), tai jos säännöt muuttuneet 

   

            
 

muu, mikä?  

 

 

 

 

 

 

   

ALLEKIRJOITUS  Paikka ja päivämäärä  

   

     

allekirjoitus  nimenselvennys  

PALAUTA HAKEMUS 31.3. KLO 15.00 MENNESSÄ kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi, tai  

Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala. Kuoreen merkintä ”Avustushakemus”. 

mailto:kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi
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