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Seura/Yhdistys/Ryhmä 

Osoite 

Pankki ja tilin n:o 

HAKEMUS 
Kunnan avustus seuralle/yhdistykselle 
Vuosi 

Kotipaikka 1 Rekisteröimisvuosil Jäsenmäärä') 1 Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu 

Puheenjohtaja 
!
Puh.n:o 

Osoite 

Sihteeri 
/
Puh.n:o 

Osoite 

Rahastonhoitaja 1Puh.n:o

1 
Osoite 

Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot 

Toimintapaikat (lukumaärä ja alueellinen jakautuma) 

Muualta saatu ! Haetaan, € 
avustus, € 

Yleis- tai perusavustus 

Kohdeavustus (koulutus/palkkaus/toiminta-avustus tms.) 
Eritellään kohteittain 

·1 Jäsenmäärän erittely merkitään kohtaan lisatietoja. 

Myönnetään, €2) 

" Avustus myönnetaän ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan mahdollisuus 
.:ivustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. 



Edellisenä 
vuonna saadut Avustuslaji € € 
avustukset 1 

Yleis-/ Perusavustusta 

Kohde-/ Erityisavustusta 

Koulutusavustus 

Toimitila-avustus i 
1 

1 1 
Palkkausavustus 1 

1 
1 

1 l 

Leiritoiminta-avustus 1 

i 
i 1 

Matka-avustus 

1 

i 

Yhteensa kohdeavustusta 
! 

i 

Avustuksia yhteensa 

-

_ Käyttötilitys (KL:n lomake 6135 l avustuksen käytöstä on toimitettu lautakunnalle 

_ On täman hakemuksen liitteena 

Lisätietoja 
(Esim. nuorisoyhdistyksen jasenmaara: alle 29-·,uotiaat ja muut) 

Liitteet r-
_ Toimintakertomus. tilinpäätös ja tilintarkastL.sKertomus edelliselta vuodelta 

r-
r- Toimintasuunnitelma Ja talousarvio sille kaLcelle. Jolle avustusta haetaan 

r-
_ Yhcistyksen sdännot (uuden hakijan ollessa Kysymyksessa: myöhemmin tulee ilrno1ttaa muutoksista) 

r-

f--

Paikka Ja pvm Allekirio1tus 
Allekirjoitus 

Asema hakijaseurassa; yhdistyksessa 



Selvitys vuoden 2019 urheiluseura-ja liikunta toiminnasta 

KILPAURHEILU 

Lisenssiurheilijoiden määrä 

Joukkueiden määrä 

Piiritason menestys 

SM tason menestys 

henkilöä 
---

___ joukkuetta 

mitalia 
---

___ pistesij oja ( 4-6) 

mitalia 
---

--- sijoituksia 4-10 joukkoon 

Kansainvälinen menestys / osallistuminen 

Sanallinen selvitys: 
- -- - ------------ ---- - - - - - ---

Järjestettyjen kilpailujen määrä 

Ohjattujen harjoitusryhmien määrä 

Ohjauskertojen määrä 

Ohjattuihin harjoituksiin osallistuneet 

KUNTO URHEILU 

Ohjattujen kuntoryhmien määrä 

Kuntoryhmiin osallistuneiden määrä 

Järjestettyjen kuntotapahtumien määrä 

Kuntotapahtumiin osallistuneet 

Järjestettyjen puulaakisarj oj en määrä 

Puulaakisarj oihin osallistuneet 

Muita perusteita avustuksen saannille: 

___ yksilölajit 
___ joukkuelajit (kotipelit) 

___ ryhmää 

___ ohjauskertaa 

_ __ henkilöä (sama henkilö yhteen kertaan) 

---

ryhmää 

___ henkilöä (sama henkilö yhteen kertaan) 

___ kuntotapahtumaa 

henkilöä 
---

___ saIJaa 

___ henkilöä (sama henkilö yhteen kertaan) 

---------------------

Reisjärven kunta / vapaa-aikalautakunta 



Selvitys yhdistyksen menoista ja tuloista vuodelta 2019 

sekä toiminta-avustuksen käytöstä 

Yhdistyksen nimi 

Osoite 

Saatu kunnan toiminta-avustusta 

Toimintamenot 

Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä: 

Muut menot 

MENOT YHTEENSÄ 

T oimintatulot 

Saadut avustukset 

Muut tulot 

TULOT YHTEENSÄ 

Toimintavuoden 2018 

ALLEKIRJOITUKSET 

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

-------

- -- - - --

ylijäämä 

alijäämä 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 


