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Tulevaisuuslautakunta 

Kulttuuriavustushakemus 20 

Tähdellä (*) merkityt tiedot ovat pakollisia. 

Yhdistyksen tiedot 

Seuran/yhdistyksen/ryhmän nimi * 

Osoite Kotipaikka * 

Pankki * Tilinumero IBAN-muodossa * 

Y-tunnus Jäsenmäärä * 

Yhdistyksen toimintapaikat * 

Yhdistyksen www-osoite 

Yhteyshenkilö 

Etunimi * Sukunimi * 

Lähiosoite * 

Postinumero * Postitoimipaikka * 

Puhelinnumero * Sähköpostiosoite * 
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Seuran, yhdistyksen tai ryhmän muut toimihenkilöt 

Puheenjohtajan nimi 

       

Puhelinnumero Sähköposti 

              

Sihteerin nimi 

       

Puhelinnumero Sähköposti 

              

Rahastonhoitajan nimi 

       

Puhelinnumero Sähköposti 

              

Haettavan avustuksen tiedot 

Kuinka paljon haette nyt yleisavustusta? * Kuinka paljon saitte avustusta viime vuonna? * 

       €        € 

Oletteko tänä vuonna saaneet tai hakeneet avustusta muualta? Jos olette, ilmoita avustuksen 
määrä euroina (€) ja miltä taholta avustusta on saatu/haettu. * 
      

Kuvaus siitä, millaiseen toimintaan kulttuuritoiminnan avustusta haetaan ja miten tätä toimintaa 
toteutetaan * 
      

Lisätietoja hakemukseen 
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Liitteet 

 Tämän vuoden talousarvio * 

 Tämän vuoden toimintasuunnitelma * 

 Tilinpäätös viime vuodelta * 

 Toimintakertomus viime vuodelta * 

 Tilintarkastuskertomus viime vuodelta * 

 Yhdistyksen säännöt, jos kyseessä on uusi hakija. Vanha hakija lähettää yhdistyksen säännöt, 
jos niissä on tapahtunut muutoksia. 

 Kirjoita lyhyt ja vapaamuotoinen kooste koronapandemian vaikutuksesta yhdistyksenne 
 toimintaan ja talouteen vuonna 2021 (esim. word- tai muu tekstitiedosto). 

Lisätietoja lähetetyistä liitteistä (vapaaehtoinen) 
      

Allekirjoitus 

Päivämäärä Paikka 

              

Hakijan allekirjoitus 

  

Hakijan nimenselvennys  Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä 
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