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Keravan kaupunki
Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
JÄRJESTÖJEN VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 20___
(Lomake päivitetty 6.2.2020)

Tällä avustushakemuksella haetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöille tarkoitettua
vuosiavustusta. Avustusta myönnetään toimintaan, joka edistää keravalaisten hyvinvointia,
ehkäisee terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia uhkaavia ongelmia sekä auttaa ongelmia
kohdanneita asukkaita ja heidän perheitään. Avustuksen myöntämiskriteereinä ovat järjestön
toiminnan ennaltaehkäisevä luonne, suuret kansansairaudet ja muut sairaudet sekä
sosiaalisen tuen tarve toiminnan kohteena. (Katso avustuksen myöntämisperiaatteet tarkemmin
”Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimialan avustusperiaatteet” -asiakirjasta. Asiakirja ladattavissa mm. Keravan
kaupungin www-sivuilta https://www.kerava.fi/asioi-verkossa/avustukset)

Jos täytät lomaketta tietokoneella, tallenna lomake ennen täyttämistä omalle koneellesi.

1. HAKIJAYHTEISÖN PERUSTIEDOT
Järjestön tai yhdistyksen virallinen nimi

Järjestön tai yhdistyksen mahdollinen lyhenne

Rekisterinumero tai y-tunnus

Rekisteröimispäivä muodossa pp.kk.vvvvv

Perustamisvuosi muodossa vvvv

IBAN-tilinumero, jolle avustus halutaan maksettavan

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Yhteyshenkilö (henkilö, jolle hakemusta koskeva posti osoitetaan)

Yhteyshenkilön sähköpostisoite (sähköpostiosoite, johon voi lähettää hakemukseen liittyviä kysymyksiä)

2. HAETTAVA AVUSTUS
Haettava avustus yhteensä (euroa)

Ajalle
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3. HAKIJAYHTEISÖN TOIMIHENKILÖT
Hallituksen tai johtokunnan
puheenjohtajan nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Hallituksen tai johtokunnan
varapuheenjohtajan nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Taloudesta vastaavan nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Sihteerin nimi

Puhelinnumero

Sähköposti

Muut toimihenkilöt (nimi, tehtävä)

4. YHTEISÖN TOIMINTA
Yhdistyksen/yhteisön palkattujen työntekijöiden lukumäärä:

Joista avustettavaan toimintaan liittyvien palkattujen työntekijöiden:
Nimi ja tehtävä

Vapaaehtoisten lukumäärä

Palkka (euroa/kk)

Toiminnan piirissä olevien keravalaisten lukumäärä

Jäsenmäärä ja jäsenmaksut edellisenä toimintavuotena (erittele jäsenryhmittäin)
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Yhdistys kuuluu jäsenenä muihin järjestöihin, yhdistyksiin tai yhteisöihin:
☐ Ei
Mahdollinen jäsenmaksu:

☐ Kyllä, mihin?

TOIMIPAIKAT
Tila ja omistaja

Pinta-ala m2

Vuokra euro / kk

5. AVUSTUKSET JA ETUISUUDET
Lyhyt erittely haettavan avustuksen käyttötarkoituksesta (avustusta ei myönnetä yhdistyksen tai järjestön
hallinnollisiin kuluihin)

MUUT KUIN KERAVAN KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET
Avustuksen myöntäjä

Viime vuonna saatu
summa (euroa)

Keravan kaupunki | PL 123, 04201 Kerava | Vaihde 09 294 91 | kerava.fi

Tänä vuonna haettu summa
(euroa)

4

Luettelo mahdollisista tausta- ja tukiyhteisöistä

Onko yhteisö saanut edellisenä vuonna Keravan kaupungin myöntämää avustusta?
☐ Kyllä
☐Ei
Jos tähän kysymykseen vastattiin ”Kyllä”, eritellään saatu avustus alle.
SELVITYS EDELLISENÄ VUONNA KERAVAN KAUPUNGILTA SAADUISTA AVUSTUKSISTA
Avustuslajit
- yleisavustus
- erityisavustus
Avustuslaji

Avustuksen käyttötarkoitus
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6. HAKIJAYHTEISÖN TOIMINNAN VAIKUTUKSET
Vastauksissa tulee kuvailla konkreettisia keinoja, joilla hakijayhteisö edistää kysymyksessä
kuvattuja seikkoja.
1) Kuvaus avustuksen kohteena olevaan toimintaan aktiivisesti osallistuvien määrästä, toiminnan
laajuudesta ja monipuolisuudesta

2) Miten yhdistyksen tai järjestön toiminta edistää keravalaisten hyvinvointia?

3) Miten yhdistyksen tai järjestön toiminta ehkäisee keravalaisten terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia
uhkaavia ongelmia?

4) Miten yhdistyksen tai järjestön toiminta auttaa ongelmia kohdanneita keravalaisia ja heidän perheitään?

5) Kuvaus siitä, miten haettu avustus edistää kaupunkilaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
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6) Kuvaus avustettavan toiminnan vaikuttavuudesta sekä siitä, miten avustettavan toiminnan vaikutuksia
arvioidaan

7. LIITTEET
Avustushakemukseen sosiaali- ja terveysalan järjestölle tai yhdistykselle tulee liittää mukaan:
1. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jonka aikana avustus tullaan käyttämään,
3. Ote yhdistysrekisteristä (mikäli kyse on uudesta hakijasta, eikä avustusta ole ennen myönnetty ko.
yhdistykselle),
Jos hakija on aiemmin toimittanut kuluvan vuoden avustushaussa edellä mainittuja liitteitä, ei niitä tarvitse
liittää mukaan tähän hakemukseen.
Mahdollisesti aiemmin toimitetut liitteet:
☐ Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta
☐ Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jonka aikana avustus tullaan käyttämään,
☐ Ote yhdistysrekisteristä

8. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Yhdistyksen sääntöjen mukaisten nimenkirjoittajan/jien allekirjoitus/kset

Nimenselvennys, asema yhdistyksessä

Paikka ja aika
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