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Avustushakemus kirjasto- ja kulttuuritoimelle 

 Yhdistys  Yksityinen / Ryhmä 

Vuosi: 

Avustus yhdistykselle 

Hakija 
Yhteisön nimi 

Osoite 

IBAN-pankkitilinumero 

LY-tunnus Posti lähetetään 

 Puheenjohtajalle  Sihteerille 

Sähköposti Mahdollinen www-sivu 

Kotipaikka Rekisteröitymispäivä Jäsenmäärä 

Toimihenkilöt 
Puheenjohtajan nimi Puhelinnumero 

Osoite 

Sihteerin nimi Puhelinnumero 

Osoite 

Nimenkirjoitukseen oikeutetut 
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Avustus yksityisille taiteen harjoittajille / harrastajille / ryhmille 
Sukunimi 

 

Etunimet 

 

Osoite 

 

Puhelinnumero 

 

Henkilötunnus 

 

Arvo / Ammatti 

 

IBAN-pankkitilinumero 

 

Päätoimi / Sivutoimi 

 

Sähköposti 

 

Kotikunta 

 

Työryhmän nimi, jäsenten lukumäärä ja nimet 

 

 

Muut haetut / saadut avustukset 
Onko samaan käyttötarkoitukseen haettu muita avustuksia, mistä haettu ja kuinka paljon? 

 
 Ei ole 

myönnetty 

Edellisenä vuonna saadut avustukset, mistä myönnetty ja kuinka paljon? 

 

Liitteet 

Yhdistykset 

Avustuksen käyttövuoden Selvitys edelliseltä vuodelta 

 Toimintasuunnitelma  Toimintakertomus 

 Talousarvio  Tilinpäätös 

 Ote yhdistysrekisteristä (uusi hakija)  Tilin- / Toiminnantarkastuskertomus 

 Säännöt (uusi hakija)  Vastuuvapauden myöntämispykälä 

Yksityiset 

 CV eli ansioluettelo 

 Toiminta- tai työsuunnitelma 

 Jokin muu hakijan tarpeelliseksi katsoma liite 
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Avustuksen käyttötarkoitus 
(lyhyt selostus – voit jatkaa lisäpaperille) 

Käyttötarkoitus pääkohdittain tärkeysjärjestyksessä sekä kustannusarvio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avustusta haetaan ___________€ 

Allekirjoitus 
Paikka ja päivämäärä 

 

Hakijan allekirjoitus (yhdistyksillä nimenkirjoittaja) 

 

Avustusta myönnetään ___________€ 

 

Hakemus toimitetaan: 

Postitse osoitteeseen 

 Kolarin kunta / Kirjasto- ja kulttuuritoimi 

Kyösti Satokangas 

Isopalontie 2 

95900 Kolari 

 
TAI 

 
Sähköpostiosoitteeseen 

 kyosti.satokangas@kolari.fi 
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