
 
 
KUNNAN AVUSTUS HATTULALAISILLE REKISTERÖIDYILLE KULTTUURI-, 
NUORISO-, LIIKUNTA- JA SOSIAALITYÖN YHDISTYKSILLE 

 
 
Avustuskaavakkeen täyttöohje  
 

1. Hakija 
 

- täytetään ne yhteystiedot, johon päätös avustuksista lähetetään 
- jäsenmäärä: jäsenmaksun maksaneet jäsenet 
- säännöllisessä toiminnassa mukana olevat: henkilöt, jotka ovat aktiivisesti 

toiminnan piirissä, eivät välttämättä kuitenkaan ole yhdistyksen jäseniä 
-  aktiivisuuspisteytys:  

o 0 – 29 –vuotiaiden osuus jäsenistä kerrotaan kahdella  
o (esim. 32 henkeä = 2x32=64 pistettä) 
o 30 – 59 –vuotiaiden osuus jäsenistä kerrotaan yhdellä  
o (esim. 32 henkeä = 1x32=32 pistettä) 
o yli 60 –vuotiaiden osuus jäsenistä kerrotaan yhdellä  
o (esim. 32 henkeä = 1x32=32 pistettä) 
o Säännöllisessä toiminnassa mukana olijoiden pisteytys yhteensä: lasketaan 

nämä kolme lukua yhteen 
 

2. Toimihenkilöt 
 

- täytetään puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot 
 

3. Toiminta 
 

- Ryhmätoiminta on yhdistyksen säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa (ohjattu toiminta ja 
kokoukset): toimintojen lukumäärä vuoden aikana 

- Ryhmätoiminnan aktiivisuuspisteet: 
o lasketaan eri-ikäisille suunnattujen toimintakertojen määrä (1 toimintakerta 

kestoltaan noin 1h), joka kerrotaan ikäryhmän mukaisella kertoimella, ja 
lasketaan tulos yhteen (koskee niin ohjattua toimintaa kuin kokouksiakin) 

o kokouksiin lasketaan mukaan myös edustukset mm. seudullisissa tai 
valtakunnallisissa kokouksissa 

- Tapahtumat / koulutukset 
o järjestetyt tapahtuma ja koulutukset: esimerkki tapahtumien lukumäärästä: 3 

kpl tapahtumia, joissa alle 100 osallistujaa, 2 kpl tapahtumia, joissa alle 300 
osallistujaa, 1 kpl tapahtumia, joissa alle 500 osallistujaa. = yht. 6 
tapahtumaa. Aktiivisuuspisteet: 3 x 10p + 2 x 20 p + 1 x 30 p = 100 p 

o tapahtumat ja koulutukset, joihin osallistuttu: näihin voi laskea tapahtumat, 
joita on toteutettu yhteistyössä esim. muiden yhdistysten tai kunnan kanssa. 
samalla tavalla lasketaan, aktiivisuuspisteytyksessä eri arvot 

- Kilpailutoiminta 
o täyttö samaan tapaan kuin kohdassa ”tapahtumat”, aktiivisuuspisteytyksissä 

eri arvot 
- lopuksi lasketaan kaikki aktiivisuuspisteet yhteen (keltaisella hakukaavakkeessa 

korostetut kohdat) ja merkitään tulos viimeiseen keltaiseen ruutuun 
 
4. Haettavat avustukset 
 
- Hattulan kunnalta haettavan avustuksen tarkka euromäärä  
- muualta kuluvana vuonna saadun avustuksen tarkka euromäärä 



 
 

5. Talous 
 
- Edellisen tilikauden tilinpäätöksen mukaiset toiminnan menot ja toiminnan tulot 

eriteltynä 
- Huomio: Tämä kohta täytettävä huolellisesti siitä huolimatta, että tiedot löytyvät 

myös liitteenä toimitettavasta tilinpäätöksestä 
 
 
    6. Edellisenä vuonna saadut avustukset 
 

- Hattulan kunnan myöntämän perusavustuksen (tai muun avustuksen) määrä  
- Muu: muulta taholta edellisvuonna saadun avustuksen määrä 
- Avustuksia yhteensä: lasketaan edellä mainitut avustuslajit yhteen 

 
7. Käyttötilitykset 

 
- Yhdistys on tietoinen siitä, että Hattulan kunnalla on oikeus tarkastaa avustusta 

saavan yhdistyksen tilit ja hallinto, sekä kävijämäärien kirjanpito 
 

8. Liitteet 
 

- Hakemuksen mukana seuraavat vaaditut liitteet. Liitteiden täydentämisaika on 2 
viikkoa. 

 
9. Allekirjoitus 

 
- Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on allekirjoitusoikeus yhdistyksessä 
 

 
 


