
AVUSTUSHAKEMUS

Ylivieskan kaupunki

Kaupungin avustus seuralle / yhdistykselle / 
toimintaryhmälle / yksityishenkilölle 

1. Hakija
Seuran / yhdistyksen / ryhmän / muun hakijatahon nimi Toimiala, jolta avustusta haetaan

Osoite 

Internet-sivut 

Pankki ja tilinumero 

Kotipaikka Y-tunnus Jäsenmäärä, 

2. Hakemustyyppi
Yleisavustus        

3. Toimihenkilöiden yhteystiedot
Puheenjohtaja Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite 

Sihteeri Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite 

Rahastonhoitaja Puhelinnumero Sähköposti 

Osoite 

4. Toiminta ja toimipaikat

Kohdeavustus

Löytyvätkö yhdistyksen yhteystiedot 
Ihimiset.fi-sivustolta? 

Tila-avustus Apuraha,stipendi, 
koulutusavustus

Kumppanuus-
avustus

joista ylivieskalaisia

/

Kulttuuripalveluiden toimitila-avustus



5. Haettava avustus
Haetaan, euroa 

Muut vireillä olevat / saadut avustukset, euroa 

Haettavan avustuksen käyttösuunnitelma 
(Kohdeavustus eritellään kohteittain) 



6. Vastikkeellisuus Ylivieskan kaupungille
Millä tavoin toiminta tuo hyvinvointia ylivieskalaisille, täydentää kaupungin vapaa-
ajantarjontaa tai palvelee asukkaiden tarpeita? 

7. Saadut avustukset kahdelta edelliseltä vuodelta
Avustus ja sen käyttötarkoitus Euroa Avustuksen myöntäjä ja ajankohta 

8. Lisätietoja

9. Liitteet
- Toiminta-/tapahtumasuunnitelma
- Talousarvio-/rahoitussuunnitelma
- Yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös
- Ostopalvelu- tai muilla sopimuksilla saadut tulot.
- Toimintatietolomake / urheiluseuran toimihenkilöilmoitus

10. Allekirjoitus
Paikka 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Allekirjoituksella vakuutan tutustuneeni kaupungin yleisiin 
avustusperiaatteisiin.

Täytetty avustushakemus palautetaan sähköpostitse liitteineen viimeistään 1.3.2021 klo 15.00 osoitteella 
kirjaamo@ylivieska.fi. Ohjeita täyttämiseen löydät www.ylivieska.fi/avustukset
Kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden.
Kaikki hakemukset sekä niihin liittyvät liitetiedostot toimitetaan sähköisenä osoitteella kirjaamo@ylivieska.fi . 
Mahdollinen avustus myönnetään ehdollisena, kunnes hakemuksen pakolliset liitteet on toimitettu.

Pvm

Muu liite, mikä?

(Ruksaa ja liitä tiedostot lopuksi sähköpostin liitteeksi)

PRH:n rekisteriote
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