Janakkalan kunta
Juttilantie 1, 14200 Turenki
puh. (03) 68 011 tai (019) 75 801
fax (03) 680 1209 tai (019) 758 0209
kirjaamo@janakkala.fi
www.janakkala.fi

Hakemus
kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle

sosiaali- ja terveyspalvelut

Hakija

Toimintavuosi

maaseutupalvelut

Merkitse
rasti
ruutuun
yhteyshenkilön
kohdalle

Toiminta

järjestötaloavustukset

Järjestö/yhdistys/ryhmä
Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Pankki ja tilinumero

Kotipaikka

Rekisteröintivuosi Jäsenmäärä

Toimihenkilöt

ympäristöpalvelut

Jäsenmäärästä alle 29-vuotiaita Valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu jäsenenä

Puheenjohtaja

Puhelinnumero

Osoite

Sähköposti

Sihteeri

Puhelinnumero

Osoite

Sähköposti

Taloudenhoitaja

Puhelinnumero

Osoite

Sähköposti

Toiminnan kuvaus

Toimintapaikat Janakkalan eri osissa

Haettava
avustus

Yleisavustus
Kohdeavustus

Kohdeavustusten erittely

Haetaan €

Muualta haettu avustus (mistä haettu ja määrä €)

Haetaan €

Muualta haettu avustus (mistä haettu ja määrä €)

€

Selvitys liitteessä nro

Koulutusavustus
Toimitila-avustus
Palkkausavustus
Leiritoiminta-avustus
Muu kohdeavustus
Kohdeavustukset yhteensä
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Lisätietoja
Täytä myös
erillinen
lisätietolomake

Liitteet

Useamman kunnan alueella toimivan yhdistyksen tulee ilmoittaa tässä janakkalalaisten jäsenten lukumäärä

Muuta huomioitavaa:

Tasekirja edelliseltä vuodelta (= toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu ja
tilintarkastuskertomus).
Tasekirjan tietoja voidaan täydentää 30.4. saakka. Jos liitteitä ei toimiteta määräaikaan mennessä, avustusta ei
makseta. Havaitut virheet ja puutteet tulee korjata kahden viikon kuluessa täydennyspyynnöstä lukien.
Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle, mille avustusta haetaan
Lisätietolomake kunnan avustushakemukseen
Yhdistyksen säännöt uudelta hakijalta tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen jälkeen
Kohdeavustuskohdassa mainitut selvitykset

Allekirjoitus

Yhdistyksen tai järjestön sääntöjen määräämät nimenkirjoittajat

Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä

Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen 13.2.2012 hyväksymiä kunnan järjestöavustusten jakoperusteita.
Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varain käyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen
noudattamisen selvittämiseksi.
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Lisätietolomake
kunnan avustushakemukseen

Toiminnan ja
talouden
suunnittelu ja
seuranta

Jokaisen järjestön tulee varsinaisen avustushakemuksen liitteenä toimittaa kuntaan tämä toiminnan ja talouden
suunnittelua ja seurantaa kartoittava lomake. Lisätietolomakkeen avulla järjestöjen toiminta pyritään saamaan
mahdollisimman vertailukelpoiseksi keskenään.
Kaikkien avustusta hakevien järjestöjen tilinpäätöksen tuloslaskelma on esitettävä kirjanpitoasetuksen 30.12.2004/1313 §:n 3
(aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma) kaavan mukaisesti (liitteenä). Myös talousarvio on syytä tehdä edellä mainitun
kaavan mukaisesti. Kunnalta haettavaa avustusta voidaan käyttää vain järjestön varsinaiseen toimintaan eli siihen
mikä on järjestön päätoimintaa.
Lautakunnat ja kunnanhallitus voivat tarvittaessa omissa avustusten jakoperustepäätöksissään käyttää hyväksi
lisätietolomakkeella kerättyjä tietoja.

Toiminnan
suunnittelu ja
seuranta

Toiminnan keskeiset tavoitteet toimintavuotena
Kirjoita vapaamuotoisesti lyhyt kuvaus toiminnan tavoitteista.

Toiminnan keskeiset tulokset eli suoritteet
Suoriteella tarkoitetaan niitä keskeisiä tuloksia, joita järjestön toiminnassa saadaan aikaan. Suoritteita voivat olla esim:
tilaisuus, kilpailu, retki, leiri julkaisu tai mikä tahansa muu tuote tai palvelu, jolla toiminnan tavoitteiden saavuttamista
voidaan mitata. Jos järjestön toiminta on monimuotoista, on kullekin osatoiminnalle syytä eritellä omat avainsuoritteet.
Suoritteen nimi

Suoritemäärät
Vuonna 2016 toteutunut Vuonna 2017 toteutunut Vuoden 2018 tavoite

Mikäli suoritemäärien kehityksessä on eri vuosien välillä huomattavia poikkeamia, voi poikkeamat perustella tässä:

Toimintaan osallistuvat henkilöt
Vuonna 2016 toteutunut

Vuonna 2017 toteutunut

Vuoden 2018 tavoite

Virallinen jäsenmäärä vuoden lopussa
Säännöllisesti toimintaan osallistuvat
janakkalalaiset henkilöt, lukumäärä
keskimäärin vuoden aikana
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Talouden
suunnittelu ja
seuranta

Toiminnan suunnittelu ja seuranta -kohdassa mainittujen suoritteiden toimintamenot ja - tulot
Suoritteen nimi

Toimintamenot vuonna 2016 Toimintamenot vuonna 2017 Vuoden 2018 tavoite

Suoritteen nimi

Toimintatulot vuonna 2016

Toimintatulot vuonna 2017

Vuoden 2018 tavoite

Kunnalta saatujen/haettujen avustusten osuus varsinaisen toiminnan kuluista
Vuonna 2016 toteutunut

Vuonna 2017 toteutunut

Vuoden 2018 tavoite

Avustukset yhteensä, euroa
Varsinaiset toiminnan kulut, euroa
Avustusten osuus,
% varsinaisentoiminnan kuluista
Vuosien 2016 -2017 euromäärät otetaan näiden vuosien tilinpäätöstiedoista. Vuoden 2018 eurotiedot otetaan
suoraan varsinaisesta avustushakemuksesta ja talousarviosta. Prosenttiosuus lasketaan kaavalla: Avustukset
yhteensä/varsinaisen toiminnan kulut*100. Avustuksilla tarkoitetaan yleisavustusten ja kohdeavustusten
yhteenlaskettua summaa.
Mikäli avustusosuuden kehityksessä on eri vuosien välillä huomattavia poikkeamia, voi poikkeamat perustella tässä:

Allekirjoitus

Yhdistyksen tai järjestön sääntöjen määräämät nimenkirjoittajat

Paikka ja pvm

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä

Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä
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Kirjanpitoasetus 30.12.2004/1313
3 § Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma
Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan:
Varsinainen toiminta
1. Tuotot
2. Kulut
a) Henkilöstökulut
b) Poistot
c) Muut kulut
3. Tuotto-/Kulujäämä
Varainhankinta
4. Tuotot
5. Kulut
6. Tuotto-/Kulujäämä
Sijoitus- ja rahoitustoiminta
7. Tuotot
8. Kulut
9. Tuotto-/Kulujäämä
Satunnaiset erät
10. Satunnaiset tuotot
11. Satunnaiset kulut
12. Yleisavustukset
13. Tilikauden tulos
14. Tilinpäätössiirrot
a) Poistoeron muutos
b) Vapaaehtoisten varausten muutos
15. Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Aatteellisen yhteisön tai säätiön varsinainen toiminta on yhteisön tai säätiön säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä
mainitun tarkoituksen toteuttamista.
Kuhunkin ryhmään kuuluvat tuotot ja kulut on esitettävä riittävästi eriteltyinä tuloslaskelmassa tai sen liitteenä.
Varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut on toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen eriteltävä lisäksi
toiminnanaloittain tuloslaskelmassa tai sen liitteenä. Liiketoiminnasta saadaan ilmoittaa vain sen tuottojen ja kulujen
summat, jolloin tuloslaskelmaan on liitettävä liiketoiminnasta laadittu erillinen tuloslaskelma.
Milloin aatteellisen yhteisön tai säätiön toiminta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan, voidaan soveltuvin osin
käyttää 4 §:n mukaista kaavaa.
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