
Rautalammin kunta         Hakemus 
Vapaa-ajan toiminta-avustus 

HAKIJA 

Seura / Yhdistys 

Positosoite 

Virallinen kotipaikka 
SÄÄNTÖJENNE MUKAISESTI

Seuran / yhdistyksen 
jäsenmäärä 

Tilinumero 

Toiminnan tarkoitus 
SÄÄNTÖJENNE MUKAISESTI

TOIMIHENKILÖT 

Puheenjohtaja Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

Sihteeri Puhelinnumero 

Sähköpostiosoite 

HAETTAVA AVUSTUS. TARKEMPI SELVITYS AVUSTUKSEN 
SISÄLLÖSTÄ KYSYTÄÄN SEURAAVILLA SIVUILLA.

NYT HAETTAVA SUMMA VIIME HAKUKAUDELLA 
MYÖNNETTY SUMMA 

Yleisavustuksen määrä: € € 

Hankinta-avustuksen määrä: € € 

Tapahtuma-avustuksen määrä: € € 

YHTEENSÄ: € € 

MUUT HAETUT AVUSTUKSET. LISTAA ALLE JA JATKA TARVITTAESSA
KÄÄNTÖPUOLELLE TAI ERILLISEEN LIITTEESEEN

MÄÄRÄ HAETTU 
(X) 

SAATU 
(X) 

LIITTEET 

Viimeisin vahvistettu tilinpäätös 
ja toimintakertomus 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle, 
jota tämä avustushaku koskee 

ALLEKIRJOITUS. ALLEKIRJOITUKSELLANNE VAKUUTATTE ANNETUT TIEDOT OIKEIKSI. 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 1: Yleisavustus 
Yleisavustus on tarkoitettu seuran/yhdistyksen yleisen toiminnan pyörittämiseen. Yleisavustusta voivat saada ne 
rautalampilaiset seurat tai yhdistykset, jotka järjestävät säännöllistä ohjattua toimintaa, alle 18 vuotiaille ja/tai yli 65 
vuotiaille kuntalaisille. Yleisavustus maksetaan suoraan avustuspäätöksen jälkeen. Yleisavustusta EI myönnetä 
hallinnollisiin kuluihin ja palkkakuluihin. 

 

AVUSTUKSEN TEEMA VALITSE YKSI. 

Liikunta-avustus  Kulttuuri-avustus  Nuorisoavustus. EDELLYTYKSENÄ ON, ETTÄ 
TOIMINTARYHMÄSTÄ 2/3 ON ALLE 29 VUOTIAITA 

 
 

OHJATTU TOIMINTA 

Millaista ohjattua toimintaa seura / yhdistys 
järjestää alle 18 vuotiaille? Kuinka usein?  

 

Millaista ohjattua toimintaa seura / yhdistys 
järjestää yli 65 vuotiaille? Kuinka usein? 

 

 

 

KÄYTTÖ 50€ TARKKUUDELLA. 
VOIT JATKAA KÄÄNTÖPUOLELLE TAI ERILLISEEN LIITTEESEEN 

ARVIO KÄYTETTÄVÄSTÄ 
SUMMASTA 

SEURANTA 
ELOKUU* 

TOTEUMA 
JOULUKUU* 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

YHTEENSÄ: € € € 

 

AVUSTUKSEN KÄYTTÖ:  Oheiseen taulukkoon tulee esittää arvio siitä kuinka hakija aikoo käyttää 
yleisavustuksen. Summat merkitään 50€ tarkkuudella ja kokonaissumman tulee olla sama kuin haettavan 
avustuksen määrä. Yleisavustusta EI myönnetä hallinnollisiin kuluihin ja palkkakuluihin. 

SEURANTA:  Pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen väliraportin yleisavustuksen käytöstä hakuvuoden 
elokuussa (1.8. – 31.8.) osoitteeseen avustukset@rautalampi.fi. Raportista tulee selvitä kuinka arvio 
yleisavustuksen käytöstä on toteutunut. Mikäli yleisavustuksen käyttökohteisiin tai summiin tulee 
merkittäviä muutoksia tulee niistä tehdä ehdotus tämän seurantaraportin yhteydessä. Avustuksen 
myöntäjä täyttää tämän kohdan lomakkeeseen jälkikäteen. 

TOTEUMA: Pyydämme toimittamaan vapaamuotoisen raportin yleisavustuksen käytöstä hakukauden 
aikana. Raportista tulee selvitä kuinka arvio yleisavustuksen käytöstä on toteutunut.  Raportti tulee 
toimittaa 31.12. mennessä osoitteeseen avustukset@rautalampi.fi 
Avustuksen myöntäjä täyttää tämän kohdan lomakkeeseen jälkikäteen. 

Pyydettäessä toteuma tulee pystyä osoittamaan tositteilla. 
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LIITE 2: Kohdeavustus / Tapahtuma-avustus tai hankinta-avustus 
Kohdeavustus, joka on tarkoitettu A) yleishyödyllisen laite- tai väline- hankinnan tekemiseen TAI B) 
tapahtuman järjestämisen tukemiseen. Avustus maksetaan jälkikäteen ja toteuman mukaan tositetta 
vastaan toteuman mukaan. Myönnettävän avustuksen määrä tarkoittaa sen enimmäismäärää. Hakijan 
omavastuuosuus on 50%. Maksatushakemus tulee tehdä viimeistään hakuvuoden marraskuussa. 

 

AVUSTUKSEN TEEMA VALITSE YKSI. 

Liikunta-avustus  Kulttuuri-avustus  Nuorisoavustus. EDELLYTYKSENÄ ON, ETTÄ 
TOIMINTARYHMÄSTÄ 2/3 ON ALLE 29 VUOTIAITA 

 
 

 

AVUSTUKSEN KOHDE 

Avustuksen tyyppi Hankinta-avustus  Tapahtuma-avustus  

Vapaamuotoinen kuvaus avustuksen 
kohteesta eli siitä mihin avustusta haetaan  

 

Vapaamuotoiset perustelut avustuksen 
kohteelle sekä sille kuinka tämä edistäisi 

yhdistyksen / seuran toimintaa. 

 

Haettavan kohdeavustuksen määrä: € 

Otamme avustuksen vastaan vain, jos sen 
suuruus vastaa täysin haettua summaa 

 Otamme avustuksen vastaan myös, vaikka 
summa olisi pienempi kuin haettu summa 

 

 

 

AVUSTUKSEN KÄYTTÖ 50€ tarkkuudella ARVIO KÄYTETTÄVÄSTÄ 
SUMMASTA 

SEURANTA 
ELOKUU* 

TOTEUMA 
JOULUKUU* 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 

 € € € 
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