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AVUSTUSHAKEMUS 
Kunnan avustus järjestölle/yhdistykselle/ryhmälle 

☐ kylien toiminta- ja järjestötaloavustus
☐ ympäristöavustus
☐ sosiaali- ja terveyspalveluiden avustus
☐ kulttuuriyhdistysten toiminta-avustus
☐ liikunnan yleisavustus

Hakija Järjestö/yhdistys/toimintaryhmä 

Pankki ja IBAN tilinumero Kotipaikka 

Rekisteröintivuosi Toimintaan osallistuvien janakkalalaisten 
määrä ja osallistujien kokonaismäärä 

Valtakunnallinen järjestö, johon kuuluu 
jäsenenä 

Yhteys- 
henkilöt 

Yhteyshenkilö (nimenkirjoitusoikeudellinen) nimi ja rooli Puhelinnumero 

Osoite Sähköpostiosoite 

Yhteyshenkilö 2, nimi ja rooli Puhelinnumero 

Osoite Sähköpostiosoite 

Toiminta Yhdistyksen tai toimintaryhmän toiminnan kuvaus 

Haettava 
avustus 

Määrä euroissa Tänä vuonna muualta haettu avustus (mistä ja määrä €) 

Haettavan 
avustuksen 
käyttö-
tarkoitus 
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Koronan 
vaikutukset 
vuonna 2021 

Millaisia muutoksia vuoden 2021 koronatilanne on aiheuttanut yhdistyksen talouteen? Miten korona on 
vaikuttanut yhdistyksen omatoimiseen varainhankintaan? 

Muuta 
huomioitavaa 

Kuntastrategia Miten avustettava toiminta tukee tulevaa kuntastrategiaa? Mainitse yksi tai useampi kriteeri (kuntastrategian 
luonnos löytyy www.janakkala.fi/strategia). 

Liitteet 
☐ Tasekirja edelliseltä vuodelta (= toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen allekirjoitussivu ja

tilintarkastuskertomus). 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.

☐ Yhdistyksen säännöt uudelta hakijalta tai jos sääntöihin on tullut muutoksia edellisen avustushakemuksen
jälkeen.

Allekirjoitus Yhdistyksen tai järjestön sääntöjen määräämät nimenkirjoittajat 

__________________  
Paikka ja pvm        

 _____________________________________           _____________________________________   
Allekirjoitus         Allekirjoitus     

______________________________________         _____________________________________ 
Nimenselvennys       Nimenselvennys 

______________________________________         _____________________________________ 
Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä      Asema hakijayhdistyksessä/järjestössä 

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kunnanhallituksen 9.3.2020 hyväksymiä kunnan avustusten yleisiä 
jakoperusteita. Kunnan viranomaisilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan varain käyttö ja siihen liittyvät 
asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. 

http://www.janakkala.fi/strategia
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Lisäkysymykset liikunta-avustuksen hakua koskien 

Jos haet liikunnan yleisavustusta, täytä myös seuraavat kysymykset. Muiden avustusten osalta ei seuraavia 
tarvitse täyttää. 

Kysymykset koskevat hakemusta edeltävää päättynyttä toimintakautta. Toiminnalla tarkoitetaan kaikkea seuran 
järjestämää toimintaa, jossa osallistujat tilastoidaan ja määrät ovat osoitettavissa osallistujalistojen perusteella. 

Toimintaan 
osallistuvien (määrä) 

Naiset ja tytöt yhteensä Miehet ja pojat yhteensä Alle 18-vuotiaat 

Janakkalan 
Harrastamisen malli 

Onko seura mukana Janakkalan harrastamisen mallin toiminnassa? 
☐ kyllä
☐ ei
Jos vastasit edelliseen kyllä, niin kuvaile millä tavoin. 

Matalan kynnyksen 
toiminta 

Matalan kynnyksen toiminta on kaikille avointa, ei vain jäsenille. Tähän kuuluvat ei kilpailulliset, liikunta-
aktiivisuutta ja sosiaalisia verkostoja rakentavat harrastajaryhmät tai tämän toiminnan mahdollistavat 
paikat, joita yhdistys ylläpitää. 

Erittele ja kuvaa matalan kynnyksen erilaiset toiminnat erikseen: 
• toiminnan kuvaus
• peritäänkö toimintaan osallistumisesta maksu
• arvioitu osallistuja- tai kävijämäärä

Matalan kynnyksen toiminta 1 

Matalan kynnyksen toiminta 2 

Matalan kynnyksen toiminta 3 
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Erityisryhmien liikunta Erityisryhmien liikunnalla tarkoitetaan niiden henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista sekä erityisosaamista. 
Toiminnan kuvaus 

Arvioitu osallistuja- tai kävijämäärä 

Palkattujen 
työntekijöiden määrä 

Osa-aikaisia Kokoaikaisia 

Lasten ja nuorten 
osallisuus sekä 
vaikutusmahdollisuudet 
seuratoiminnassa 

Toiminnan kuvaus 

Liitteet ☐ Seuran menestyminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Listattuna erillisellä liitteellä laji,
nimi/joukkue, sarjataso sekä sijoitus.
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