
HAKEMUSLOMAKE 
Kunnan vapaa-aikatoimen  liikunnan avustus seuralle / yhdistykselle 20

Inarin kunta, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo 
Puh. +358 (0)16 687 111, faksi +358 (0)16 662 628 
www.inari.fi 

Hakija 

Nimi (Seura / Yhdistys / Ryhmä) Rekisteröimisvuosi 

Osoite Kotipaikka 

(valtakunnallinen) Kattojärjestö, johon kuuluu Jäsenmäärä 01.01.  (kuluvaa vuotta) 

aikuiset:________   lapset (alle 18v. ): __________ 

Pankki ja tilinumero (IBAN) 

Toimihenkilöt 

Puheenjohtaja Osoite: 

Puh: 
Email:

Sihteeri Osoite: 

Puh: 
Email:

Rahastonhoitaja Osoite: 

Puh: 
Email:

Haettava 
avustus 

(Huom! Käytä 
jokaiseen 
avustus-
hakemukseen 
erillistä 
kaavaketta) 

Erittely (esim. koulutus / palkkaus / toiminta-avustus 
ja summat ) 

Haettava 
summa € 

Muualta saatavat 
avustukset  € 

Perusavustus □

Erityisavustus □

Kohdeavustus □
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Toiminta 

Toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot  
 
 
 
 
 
Toimintapaikat (lukumäärä ja alueellinen jakautuminen) 
 
 
 

Edellisenä 
vuonna 
myönnetyt 
avustukset 

Perusavustus € Erityisavustus € Kohdeavustus € 

yhteensä 

Lisätietoja 

 
 
 
 
 
 

Liitteet 

□ Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 

□ Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 

□ Yhdistyksen säännöt  

□ Kuitit (kohdeavustusta haettaessa) 

□ Nimilista tuomareista/valmentajista 
 

□ Luokkaurheilijoiden nimilista 

□ muut tositteet (mitä: _______________________________________________ ) 

Allekirjoitus 

 
 
 
 
 
Paikka ja pvm                                              Allekirjoitus ja nimenselvennös (+ toiminimi yhdistyksessä / järjestössä) 

 
1) Avustus myönnetään ehdolla, että avustuksen käytön valvomiseksi kunnan tilintarkastajille varataan 

mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen 
2) Kaikki pyydetyt tiedot täytyy kirjata mahdollisimman tarkasti. Puuttuvat tiedot voivat vaikuttaa 

avustuksen myöntämiseen. 
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