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AVUSTUSHAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE

Ylivieskan kaupungin yleisavustusten haku syksyllä 2019
Ylivieskan kaupunki on uudistanut avustusten hakuprosessia syksylle 2019. Toimintaavustukset haetaan kaikkien toimialojen osalta samaan aikaan ja samalla kaavakkeella.
Vain kohdeavustuksia voi hakea ympäri vuoden. Kaikissa avustushakemuksissa käytetään
yhteistä hakulomaketta ja se toimitetaan sähköisesti täytettynä sähköpostilla Ylivieskan
kaupungille.

Täyttöohje:

Lomakkeen alussa on toimintonäppäimet.
Tyhjennä ⟹ voit tyhjentää lomakkeen valinnoista ja jo kirjoitetusta tekstistä.

Tulosta ⟹ voit tulostaa lomakkeen omalla tulostimella.

Tallenna ⟹ voit tallentaa keskeneräisen lomakkeen omalle koneellesi ja jatkaa täyttämistä
myöhemmin.

Lähetä ⟹ Avaa sähköpostiohjelman ja luo automaattisesti uuden viestin ja liittää täytetyn
lomakkeen viestiin. Lisää viestiin omat täydentävät liitteet ja lähetä viesti jo valmiiksi
annettuun osoitteeseen eli kirjaamo@ylivieska.fi .
Voit myös luoda itse oman sähköpostin ja liittää hakemuslomakkeen ja sen liitteet itse
sähköpostiin mukaan. Käytä silloinkin samaa vastaanottajaa.

Postiosoite:
Ylivieskan kaupunki
PL 70
84101 YLIVIESKA

Käyntiosoite:
Ylivieskan kaupunki
Kyöstintie 4
84100 YLIVIESKA

Puhelin:
(08) 42941
Y-tunnus: 0190557-3

Sähköposti:
kirjaamo@ylivieska.fi
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi
Kotisivu: www.ylivieska.fi
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Muista valita pudotusvalikosta oikea toimiala, jolta haet avustusta.

Ylivieskan kaupunki ei tule jatkossa ylläpitämään nettisivuillaan luetteloa Ylivieskan
yhdistyksistä ja seuroista. Nettisivu-uudistuksen yhteydessä tullaan tiedot välittämään
ihimiset.fi-portaalin kautta. Yhdistykset ja seurat voivat käydä täyttämässä omat tietonsa
ilmaiseksi ympäristöön osoitteessa www.ihimiset.fi

Liitettävät asiakirjat tulee merkata lomakkeelle kohdassa 9. ja liittää hakulomakkeen kanssa
samaan sähköpostiin.
Avustusta hakevan on toimitettava liitteinä ainakin seuraavat tiedot:
•
•
•

toiminta-/tapahtumasuunnitelma
talousarvio-/rahoitussuunnitelma
yhdistyksen viimeisin vahvistettu toimintakertomus ja tilinpäätös

Lisäksi
liitteinä
tulee
toimihenkilöilmoitus.

laittaa

mahdollinen

toimintatietolomake/urheiluseuran

Muut mahdolliset liitteet tulee ilmoittaa lomakkeella kohdassa 9.

Lopuksi
Ennen kuin olet lähettämässä lomaketta lähetä-painikkeen avulla, tarkista, että kaikki
punaisella rajatut kentät on täytetty. Jos johonkin pakolliseen kenttään ei ole yhteisölläsi
antaa tietoa, voit laittaa kenttään - -merkin.
Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä Ylivieskan kaupungin järjestöyhdyshenkilöön
Nina Savolainen
hallinnon suunnittelija

nina.savolainen@ylivieska.fi tai puh. 040 482 8195
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