
Pihtiputaan kunta  YLEISAVUSTUSHAKEMUS 
Keskustie 9  ERITYISAVUSTUSHAKEMUS 

vuodelle 20    
44800 Pihtipudas 

Saapunut 

Yhteystiedot 1 
Yhdistyksen/ hakijan nimi 
Lähiosoite 
Postinumero 
Postitoimipaikka 
Sähköpostiosoite 
Puhelinnumero 
Y-tunnus
Pankkiyhteys 
Yhdistyksen/ hakijan kotipaikka 
Rekisteröitymisvuosi 

Yhteystiedot 2 
Puheenjohtajan nimi 
Lähiosoite 
Postinumero 
Postitoimipaikka 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 

Yhteystiedot 3 
Sihteerin nimi 
Lähiosoite 
Postinumero 
Postitoimipaikka 
Puhelinnumero 
Sähköpostiosoite 

Avustustiedot 
Järjestöryhmä 

 Liikuntajärjestö  Nuorisojärjestö  Kulttuurijärjestö/ toimija 
 Kyläyhdistys tai vastaava toimija  Yleishyödyllinen yhdistys  Terveys- tai kansanterveysjärjestö 

Haettava avustus          € 
Avustuksen käyttötarkoitus 



Muuta huomioitavaa (esim. selvitys muista samaa tarkoitusta varten saaduista ja haetuista avustuksista) 

Toiminnan arviointi 
1. Toiminnan päätarkoitus (jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle)

2. Mitkä ovat toiminnan keskeisimmät tulokset/ tuotokset? (jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle)

Jäsenmäärä Mies Nainen Miehet ja naiset 
yhteensä 

Henkilöt 

3. Alle 18 –vuotiaat 8. Vertais- ja
vapaaehtoistoimijoiden määrä

4. 18-64 –vuotiaat 9. Yhdistyksen palkkaamien
työntekijöiden määrä

5. 65-74 –vuotiaat 10. Tapahtumiin osallistujien
määrä

6. Yli 75 –vuotiaat 11. Tapahtumien määrä
7. Yhteensä

12. Millaisia toimenpiteitä on tehty viimeisen vuoden aikana toiminnan laadun kehittämiseksi?

13. Miten toimintasuunnitelma on toteutunut? Mitä on jäänyt toteutumatta ja miksi?

14. Millä tavoin yhdistys huomioi toiminnassaan tasa-arvon sekä toiminnan tarjoamisen heikommassa asemasssa
oleville?



15. Miten yhdistyksenne edistää vapaata kansalaistoimintaa, yhteisöllisyyttä, vapaaehtoistoimintaa ja kylien
elinvoimaisuutta?

16. Miten yhdistyksenne edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä?

17. Millaista yhteistyötä teette kunnan kanssa, muiden järjestöjen/ toimijoiden ja yritysten kanssa?

Muuta huomioitavaa 
Sitoumus 
Hakija sitoutuu Pihtiputaan kunnan avustusohjeen noudattamiseen    Kyllä     Ei 

Liitteet 
  Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan 
  Toimintakertomus 
  Tilinpäätös 
  Tilin- / toiminnantarkastuskertomus 

  Pöytäkirjanote 
Paikka ja päiväys Allekirjoitus 

Nimenselvennys 
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