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VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2020     
Kangasalan kaupunki Palautus 31.3.2020 
Sivistyslautakunta klo 15.00 mennessä 
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut lomakkeen yläreunassa 
PL 50 mainittuun osoitteeseen. 
36201 Kangasala 
Avustusta haetaan: Liikuntaan ☐ Nuorisotyöhön ☐
1. Hakija Seura / Yhdistys: 

Osoite:  
Verkkosivut:  
Y-tunnus:
Rekisteröintivuosi:

Avustusta haetaan vuodelle 2020       €  

Muut haetut tuet ja avustukset vuodelle 2020:  

Seuran tai yhdistyksen tilikausi:  
Tilinpäätöksen tulos: +/-          € 

Jäsenmaksutulo 2019 yht.:            € 
Osallistumismaksutulo 2019 yht.:          € 
Seuran/yhdistyksen jäsenmäärä: 

            kaikki      
    alle18v 

2. Liitteet ☐ Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta
☐ Toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle
☐ Jaostojen toimintakertomukset, toimintasuunnitelma ja talousarviot
☐ Seuran /yhdistyksen säännöt (uusi hakija) tai ilmoitus sääntömuutoksista

☐ Toimintapistelomake (nuorisoyhdistykset)
☐ Toimintaselvityslomake (urheiluseurat)

☐ Vuoden 2019 vuosiavustuksen käyttöselvitys
3. Hallituksen /
johtokunnan
jäsenet 2020
(tai 2019, jos ei
vielä valittu)

Puheenjohtaja:   
Puh:    
Postiosoite:    
Sähköpostiosoite:  

Sihteeri:     
Puh:    
Postiosoite:    
Sähköpostiosoite:  

Rahastonhoitaja:  
Puh:    
Postiosoite:    
Sähköpostiosoite:  

Muut hallituksen jäsenet: 
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Seuran yhteyshenkilönä toimii:                                                              

4. Maksetut vuokrat  
(esim. toimitila-ja 
liikuntapaikka- 
vuokrat jne.) 

                 Tila/kohde                                   Toiminto                                 € 
                  
                  
                  
                  

 

5. Toimivat 
itsenäiset 
jaostot tai 
toimikunnat 
 

Jaostojen toimintakulut euroina ja prosentteina seuran/yhdistyksen 
kokonaismenoista:                                                                 

                                   Jaosto           €          % 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

6. Selvitys edellisen 
vuoden avustuksen 
käytöstä (käytä 
tarvittaessa erillistä 
liitettä) 
 
 

Myönnetty vuosiavustus vuodelle 2019            € 
Erittely vuosiavustuksen käytöstä eri toimintoihin (€ / % avustuksesta): 
 

Lasten- ja nuorten toimintaan on käytetty yht.:            € 
Prosenttiosuus myönnetystä avustuksesta:            % 

 
1. Keskeiset toiminnan kohteet, € / kohde (seurat ja nuorisoyhdistykset):       
 
 
 
2. Kunto- ja terveysliikuntaan on käytetty (vain seurat):            €            % 
Keskeiset toiminnan kohteet / €:       
 
 
 
3. Kilpaurheiluun on käytetty (vain seurat):            €            % 
 
Keskeiset toiminnan kohteet / €:        
 
 
 

7. Hakemukseen 
liittyviä lisätietoja 
antaa 

Nimi:       
Sähköposti:       
Puhelin:        

8. Päiväys ja 
allekirjoitukset 
 
 
 
 
 

 
Paikka                              Päiväys             2020 
 
Allekirjoitukset (seuran/yhdistyksen nimenkirjoittajat): 
  

1. _______________________________2. _______________________________ 
      

             _______________________________    _______________________________ 
             Nimenselvennös                                 Nimenselvennös 
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