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AVUSTUSHAKEMUS 
 

 

 

 

Hakemus täytetään avustustyypin perusteella soveltuvin osin, kaikkien hakijoiden ei tarvitse täyttää lomakkeen kaikkia kohtia. Täytetty lomake tallennetaan koneelle ja lähetetään 

liitteineen sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun os. Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina. Hakemusten tulee olla 

perillä määräaikaan mennessä.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

 

Lisätietoa avustuksista: www.hamina.fi   

 

        Tutustu avustusohjeisiin ennen hakemuksen täyttöä www.hamina.fi                               

 

  Yhdistys     Ryhmä/yhteisö 

 Yksityishenkilö     Muu toimija   

 

HAKIJAN TIEDOT                     Hakemus vastaanotettu ____/____ 20__ 

 
Nimi Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                        
www-osoite sähköpostiosoite 

            
Y-tunnus/henkilötunnus IBAN pankkitili 

            
Rekisteröintivuosi Jäsenmaksu 0 - 28 v määrä yli 28 v määrä Jäsenet yhteensä Kotipaikka Keskusjärjestö 

                                          

 

YHTEYSTIEDOT 
Puheenjohtaja / Yhdyshenkilö / Yksityishenkilö (nimenkirjoitusoik.) Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                        
Sähköpostiosoite Puhelin 

            
Sihteeri Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

                        
Sähköpostiosoite Puhelin 

            
 

TALOUSTIEDOT 
 Tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta, vuosi/ajanjakso Ylijäämä € Alijäämä € 

A                   
 Talousarvion mukaiset toimintamenot kuluvalle vuodelle/toimintajaksolle 

B       
 Jäsenmaksu aikuisilta € / jäsen Jäsenmaksu junioreilta € / jäsen Edell. toimintakauden aikana saadut jäsenmaksut yhteensä 

C                   

 Vuokrakustannukset edellisellä toimintakaudella 

D       
 

LIITTEET 
 

 Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle/vuodelle, jolle avustusta haetaan 
 

 Erillinen piste- ja toimintataulukko liikuntatoiminnasta (vain liikunta-avustukset) 
 

 Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kyseessä), myös sääntömuutokset tulee ilmoittaa 
 

 Toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus tai vastaava selvitys edelliseltä toimintavuodelta 
     (Pyydetään tarvittaessa) 

 Muut liitteet                                     
     (hakijan arviointiin perustuen) 

 

 

HAMINAN KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄ AVUSTUS VUONNA 2021 
 

Avustuksen myöntänyt yksikkö (esim. kulttuuripalvelut) Euroa yhteensä 

            
 

mailto:kirjaamo@hamina.fi
http://www.hamina.fi/
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AVUSTUSHAKEMUS 
 

 

 

 

Hakemus täytetään avustustyypin perusteella soveltuvin osin, kaikkien hakijoiden ei tarvitse täyttää lomakkeen kaikkia kohtia. Täytetty lomake tallennetaan koneelle ja lähetetään 

liitteineen sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun os. Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina. Hakemusten tulee olla 

perillä määräaikaan mennessä.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

 

Lisätietoa avustuksista: www.hamina.fi   

EDELLISVUODEN AVUSTUKSEN KÄYTÖN RAPORTOINTI 
Kuvaa vuonna 2021 myönnetyn avustuksen käyttö suhteessa hakemuksen yhteydessä ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Miten on toteutunut ja miltä osin mahdollisesti ei? 

      

 
HUOMIOI, ETTÄ VASTAUKSET ALLAOLEVIIN KYSYMYKSIIN VAIKUTTAVAT AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEEN! 
 

AVUSTUKSEN KÄYTTÖ (Avustuksen käyttötarkoitus lyhyesti) 
 

Vastaa myös seuraaviin kysymyksiin: 1. Kuinka paljon haminalaisia on mukana toiminnassa, sen järjestämisessä tai osallistuu yhdistyksen tapahtumiin harras-

tajana tai yleisönä? 2. Miten toimitaan yhteistyössä eri tahojen kanssa? Vrt. muut yhdistykset, yksityiset henkilöt, yritykset ja/ tai kaupungin organisaatio. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOIMINNAN TARKOITUS JA MUODOT 
Vastaa seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitä toimintaa ja kuinka paljon yhdistys järjestää vuosittain? 2. Miten yhdistys kouluttaa jäsenistöään? Miten yhdistys toimii 
yhteistyössä ja jakaa osaamistaan muille toimijoille? 3. Mitä olosuhteita tai varusteita yhdistyksen toiminta edellyttää?   4. Mitä muuta vaikuttavuutta tai arvoa 

yhdistyksen toiminta tuottaa? 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kirjaamo@hamina.fi
http://www.hamina.fi/


  3/3 

AVUSTUSHAKEMUS 
 

 

 

 

Hakemus täytetään avustustyypin perusteella soveltuvin osin, kaikkien hakijoiden ei tarvitse täyttää lomakkeen kaikkia kohtia. Täytetty lomake tallennetaan koneelle ja lähetetään 

liitteineen sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin asiointipalveluun os. Puistokatu 2, PL 70, 49401 Hamina. Hakemusten tulee olla 

perillä määräaikaan mennessä.  Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

 

Lisätietoa avustuksista: www.hamina.fi   

 

HAETTAVA AVUSTUS      Avustusta saa hakea vain yhdestä kohteesta (liikunta, kulttuuri, nuoriso, muut) 
 YLEISAVUSTUS 

€ 

KOHDEAVUSTUS / avustuksen nimi  

€ 

TOIMITILA-

AVUSTUS € 

YHTEENSÄ  

€ 

Hyvinvoiva haminalainen avustukset 

- Liikunta-avustus                         

- Kulttuuriavustus                          

- Nuorisopalveluiden avustus  

                         

- Muut                         

 

 

AVUSTUSPÄÄTÖS (myöntäjä täyttää) 
Avustuksen myöntäjä Euroa Maksetaan: tili Maksetaan: kustannuspaikka 

    
 

Myönteisen avustuspäätöksen saanut toimija/yhdistys sitoutuu ilmoittamaan yhdistyksen ajantasaiset  

tiedot kotikaupunkina Hamina -sivustolle (https://kotikaupunkinahamina.fi). 
 

JULKAISEMINEN 
Yhdistyksen yhteystietojen julkisuus 

  Yhteystiedot ovat julkisia (esim. Haminan kaupungin www-sivustolla). 

  
TIEDOKSIANTO 

 

 Suostun, että avustuspäätös toimitetaan sähköpostilla (varmista, että yhteystietoihin on merkitty sähköpostiosoite) 

  
ALLEKIRJOITUS * 

Päiväys ja allekirjoitus 

 

____________     __ /__ 20__     ___________________________           
         paikka                                         Allekirjoitus ja nimen selvennys                                            

 
*Sähköisesti lähetettäessä ei allekirjoitusta tarvita! 
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