
Orimattilan kaupungin avustukset
rekisteröidyille yhdistyksille kulttuuritoimintaan vuonna 2023

Hakemus on  toimitettava tulostettuna liitteineen  Opetus- ja kasvatusvaliokunnalle 11.4.2023 klo 
15.00 mennessä osoitteeseen Pappilantie 2, 16300 Orimattila. Kuoreen merkintä, mitä avustusta 
haetaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Yhdistyksen ja yhteyshenkilön tiedot

1. Hakijan tiedot *

Yhdistyksen nimi

Y-tunnus

Rekisteröimispäivä

Perustamisvuosi

Kotipaikka

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Yhdistyksen sähkö‐
postiosoite

2. Yhdistyksen yhteyshenkilö 1 *

Asema yhdistyksessä

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää, jotta hakemus käsitellään.



Sähköposti

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

3. Yhdistyksen yhteyshenkilö 2 (ei pakollinen tieto)

Asema yhdistyksessä

Etunimi

Sukunimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

4. Yhdistyksen pankkiyhteys *

Tilinumero
IBAN-muodossa

Tilinomistajan nimi

Haettava avustus

5. Avustusta haetaan *

6. Haettava avustus on suuruudeltaan *

Yksittäiseen tapahtumaan

Ympärivuotiseen toimintaan



euroa

7. Lyhyt kuvaus, mihin tarkoitukseen avustusta haetaan. Merkkejä korkeintaan 350. *

8. Lyhyt selvitys kaupungilta vuonna 2022 saadun avustuksen käytöstä ja 
koronan vaikutuksista toimintaan. Merkkejä korkeintaan 350.*, jos yhdistys 
on saanut kaupungin avustusta vuoden 2022 toimintaan)

Toiminnan tai tapahtuman rahoitus

9. Edellisenä vuonna yhdistyksen toiminnan tai tapahtuman rahoituksesta on
[Kirjoita 0, jos yhdistys ei ole saanut kyseistä rahoitusta viime vuonna] *

avustusta Orimattilan
kaupungilta (€)

avustusta joltakin
muulta rahoittajalta
(€), miltä?

muuta rahoitusta (€),
mitä? esimerkiksi 
jäsenmaksut, varain-
keruu, lipputulot



10. Arvio muusta rahoituksesta tätä avustushakemusta koskevaan toimintaan tai 
tapahtumaan *

avustusta joltakin 
muulta rahoittajalta 
(€), miltä?
[Kirjoita 0, jos yhdis‐
tys ei ole hakenut tai 
ei ole hakemassa 
muita avustuksia]

muuta rahoitusta (€), 
mitä? esimerkiksi 
jäsenmaksut, varain-
keruu, lipputulot

Kuvaus yhdistyksen toiminnasta

11. Jäsenmäärä *

Henkilöjäsenten
määrä

Kuinka monta jäse‐
nistä on muualta kuin 
Orimattilasta?

12. Kuinka moni yhdistyksen jäsenistä on *

alle 12-vuotias?

13 - 18 -vuotias?

täyttänyt  65 vuotta?

13. Mikä haetulla avustuksella toteutetun toiminnan tai tapahtuman 
kohderyhmä on? Merkkejä korkeintaan 350.*



14. Arvio, kuinka moni haetulla avustuksella toteutetun toimintan tai 
tapahtuman kohderyhmästä on *

alle 12-vuotiaita?

13 - 18 -vuotiaita?

65 vuotta täyttäneitä?

erityisryhmiin kuulu‐
via?

15. Lyhyt kuvaus toiminnasta tai tapahtumasta, johon avustusta haetaan. 
Merkkejä korkeintaan 350.*

16. Millä tavoin avustuksella toteutettu toiminta tai tapahtuma lisää 
harrastus-ja kokemismahdollisuuksia sekä kulttuurin ja taiteen saatavuutta, 
saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Merkkejä korkeintaan 350.*

17. Millä tavoin avustuksella toteutettu toiminta tai tapahtuma lisää 
orimattilalaisten osallistumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä? Merkkejä 
korkeintaan 350.*

18. Millä tavoin avustuksella toteutettu toiminta tai tapahtuma lisää 
kulttuurista moninaisuutta ja moni-ilmeisyyttä Orimattilassa? Merkkejä 
korkeintaan 350. *



19. Millä tavoin avustuksella toteutettu toiminta tai tapahtuma lisää 
orimattilalaisten hyvinvointia? Merkkejä korkeintaan 350.*

20. Huomioidaanko avustuksella toteutettavassa toiminnassa tai tapahtumassa
esteettömyys?

21. Sisältyykö avustuksella toteutettavaan toimintaan tai tapahtumaan
maksuttomia osallistumismahdollisuuksia? *

Lisätiedot, liitteet ja hakemusen allekirjoitus

22. Pakolliset liitteet

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Käyttötilitys avustuksen käytöstä on tämän hakemuksen liitteenä

Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta on tämän
hakemuksen liitteenä

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan on tämän
hakemuksen liitteenä



23. Lisätietoja
Tähän voit tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja tai muita perusteluja hakemukseen liittyen tai ilmoittaa 

perustietoihin tulleista muutoksista (esim. hakijarekisteristä poistettavat toimihenkilöt, osoitteet tai 

pankkitilinumerot). Merkkejä korkeintaan 350.

24. Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Nimikirjoitus

Nimen selvennys

Allekirjoittajan ase‐
ma yhdistyksessä

Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; myöhemmin tulee ilmoittaa
muutoksista) on tämän hakemuksen liitteenä
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