
 

Kulturnämnden 

 
 

Hakemus toiminta-avustuksesta, kulttuuriyhdistykset 
 

1. Hakija 

 

 

Yhdistys* 

Toimintapaikka (seurantalo tai vastaava) ja osoite* 

 

Sähköposti* 

Hakijan nettiosoite* 

 

http:// 

 

Hakijan osoite sosiaalisessa mediassa* (Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram...) 

Pankki ja tilinumero 

 

Yhdistys 

rekisteröity vuonna 

 

 

Kotipaikka 

 

Jäsenmäärä Pedersöressä kirjoilla olevien jäsenten määrä (jos kotipaikka on muu kuin 

Pedersöre) 

2. Yhdistyksen 

yhteyshenkilöt 

Nimi (+asema yhdistyksessä)* 

 

 

Osoite:  

 

Sähköposti:                                                                            Puhelin:* 

 

Nimi (asema yhdistyksessä) 

 

 

Osoite: 

 

Sähköposti:                                                                            Puhelin: 

 

3. Avustuksen 

määrä 

Haettu avustus, euroa: 

4.Toiminta Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintapaikat (lukumäärä ja sijainti) 

 

 

 

 

 



 

5. Viime vuonna 

myönnetyt 

avustukset 

Pedersören kunnan myöntämät avustukset, euroa 

Muiden kuntien myöntämät avustukset, euroa 

Muut avustukset, euroa: 

Avustukset yhteensä, euroa 

6.Lisätiedot  

7. Suostumus Hakija antaa suostumuksensa siihen, että yhdistyksen yhteystiedot julkaistaan osoitteessa 

www.pedersore.fi. Tähdellä* merkityt tiedot näkyvät kunnan yhdistysrekisterissä Internetissä.  
 

8. Liitteet 

 

 

  Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tarkastuskertomus (pakolliset liitteet, mikäli 

yhdistys on saanut Pedersören kunnalta avustusta edellisvuonna)  

  Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudeksi, jolloin haetaan avustusta (pakollinen)  

  Yhdistyksen säännöt (pakollinen uudelle hakijalle, aiemmin toimitettujen sääntöjen muutoksista 

ilmoitettava) 

  Muu, mikä 

9. Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

 
Toiminta-avustuksen myöntämisperiaatteet: 

Rekisteröidyt yhdistykset, joilla on toimintaa Pedersören kunnan alueella, voivat hakea vuosittain toiminta-avustusta. 

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistyksellä on ulospäin suuntautuvaa toimintaa, jolla luodaan 

mahdollisuudet eri-ikäisille kuntalaisille osallistua tapahtumiin ja saada uusia elämyksiä. Kulttuurilautakunta myöntää 

avustuksia kulttuurikentällä* toimiville yhdistyksille. 

*Kulttuurikenttä: musiikki, teatteri, tanssi, kuvataide, valokuvaus, elokuva, kirjallisuus, kotiseututyö, kulttuuriperintö 

Yhdistys ei voi saada avustusta kahdelta eri taholta kunnassa (kunnanhallitus, liikuntalautakunta ja kulttuurilautakunta 

myöntävät yhdistysavustuksia). Kulttuurilautakunta vahvistaa vuosittain toiminta-avustuksen määrän. 

Hakemus jätetään käsittelemättä, mikäli hakemusasiakirjat ovat puutteelliset, aiemmin myönnettyjen avustusten käytöstä ei 

ole jätetty selvitystä, tai hakemus ei ole tullut määräajan sisällä. 

Huom! Pedersöressä toimivat yhdistykset ja työryhmät voivat hakea hankeavustusta. Hankeavustuksen myöntämisen 

edellytyksenä on, että hakemukseen on liitetty oikea ja kohtuullinen arvio hankkeen kustannuksista. Hankkeen tarkoituksen 

tulee sopia kulttuurilautakunnan toiminnan puitteisiin. 

Yhdistyksille voidaan myöntää sekä toiminta- että hankeavustusta. 

Hankeavustuksen suuruuteen vaikuttaa, onko yhdistyksen toiminta tai hanke osa kansalaisopiston toimintaa. Yhdistyksen 

hankkeen tulee olla ulospäin suuntautuvaa, se ei saa olla tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille. Niitten yhdistysten, joille on 

myönnetty avustusta erilaisten tapahtumien järjestämiseen, tulee markkinoida toimintaa kunnan tapahtumakalenterissa.  

Yhdistykset ja työryhmät, jotka ovat perinnekantajia ja puolustavat Pedersören kulttuuriperintöä, voivat saada avustusta, 

vaikka kotikunta on muu kuin Pedersöre. Nämä hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti, ja kulttuurilautakunta voi hyväksyä 

tai hylätä hakemukset. 

Kulttuurilautakunnalla on aina mahdollisuus hyväksyä hakemus, joka poikkeaa vahvistetuista kriteereistä, jos se on 

lautakunnan mielestä erityisistä syistä perusteltua. Vastaavasti lautakunta voi myös erityisistä syistä hylätä hakemus, vaikka 

se täyttää vahvistetut kriteerit. 
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