
Toiminta-avustuksen tai kumppanuussopimuksen hakemuslomakkeen 
kysymykset.  
 
Ruskon kunta, hyvinvointitoimiala 12/2021 

 

Avustusta haetaan ePalvelun kautta 

*pakollinen 

 

Haettava avustus* 

 toiminta-avustus 
 kumppanuussopimus 

Yhdistyksen nimi* 

Yhdistyksen katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka* 

Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu (kattojärjestö) 

Y-tunnus  

Kotipaikka 

Pankki (BIC) 

Pankkitilinumero (IBAN)* 

Hakiko yhdistys / hakija kunnan yhdistysavustusta vuonna 2021?  

 kyllä 
 ei 

o => Valitse listalta yksi yhdistyksen sääntömääräistä tarkoitusta kuvaava luokitus. 
Lista kysymysten jälkeen 
 

Jäsenmaksun suorittaneiden jäsenten lukumäärä vuonna 2021* 

 Pudotusvalikko: 0) Ei jäseniä 1) 1-15 jäsentä 2) 16-25 jäsentä 3) 26-35 jäsentä 4) 36-45 -
jäsentä  
5) 46-100 jäsentä 6) 101-200 jäsentä 7) 201-300 jäsentä 8) yli 300 jäsentä 

 

   

Varainhankinnan tuotot 2021 sisältäen jäsenmaksut* 



 Pudotusvalikko: 0) Ei varainhankintaa 1) 1-500€  2) 501 – 1000€ 3) 1001-2000€ 4) 2001-
3000€ 5) 3001-5000€  6) 5001 – 10000€  7) yli 10000€ 

 

Toiminta-avustus: Mihin avustus käytetään? Kuvailkaa käyttötarkoitus mahdollisimman 
konkreettisesti* 

Toiminta-avustus: Miksi avustus on tarpeellinen? Yhdistyksen ilmoittamat perusteet avustuksen 
myöntämiselle.  

Kumppanuussopimus: Yhdistyksen ehdotus kumppanuussopimuksen sisällöksi ja kestoksi * 

Samaan käyttötarkoitukseen muut vireillä olevat tai jo myönnetyt avustukset 
Rahoittaja / myöntäjä 
Avustuksen määrä € 

Järjestääkö yhdistys / hakija ohjattua toimintaa* 

 Kyllä 
o Miten yhdistyksen sisällä huolehditaan, että ohjaavat tai valmentavat henkilöt 

tuntevat ja noudattavat tasa-arvolakia?* 
 

o Onko yhdistys ottanut käyttöön, tai milloin se ottaa käyttöön ohjeet loukkaavan 
kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen työhön?* 

 Ei  

 

Lisätietoja / muuta huomioitavaa 

Vakuutan, että edellä antamani tiedot ovat totuudenmukaiset * 

Päätöksen saa lähettää sähköpostilla alla annettuun hakemuksen lähettäjän sähköpostiosoitteeseen 
(tällöin ei lähetetä erikseen päätöstä postin kautta). 

Sukunimi 
Etunimi 
Asema hakijaseurassa/ yhdistyksessä*  

Puhelinnumero* 

Sähköpostiosoite 

LIITTEET 

Kululaskelma tai avustuksen käyttösuunnitelma* 

 

 



LIITE. Tarkoitusluokat.  
Seuraavista valitaan yksi, ellei yhdistys ole aiemmin hakenut avustusta kunnalta:  
 
 
Mikä on yhdistyksen tarkoitus? Valitse listalta yksi yhdistyksen sääntömääräistä tarkoitusta kuvaava 
luokitus 

1.01. POLIITTISET YHDISTYKSET. Puolueet ja niiden piiri-, kunnallis- ja paikallisjärjestöt 

1.02. POLIITTISET YHDISTYKSET. Puolueiden nais-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöt 

1.99. POLIITTISET YHDISTYKSET. Muut poliittiset yhdistykset. Vaaliyhdistykset, yhteistyö- ja 
tukiyhdistykset, sitoutumattomien yhdistykset 

2.01. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. työmarkkinajärjestöt (työnantajajärjestöt, työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden ammattiyhdistykset, maa- ja metsätaloustuottajien yhdistykset) 

2.02. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. eri ammattialoihin/elinkeinoihin ja niiden edistämiseen 
liittyvät yhdistykset (mm. kauppa, teollisuus, liikenne, kulttuuri, maa- ja metsätalous, 
osuustoimintayhdistykset) 

2.03. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. henkilökuntayhdistykset 

2.04. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. työllisyyden ja työllistymisen edistämiseen liittyvät 
yhdistykset 

2.05. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. sijoittamiseen, säästämiseen, kuluttamiseen ja asumiseen 
liittyvät yhdistykset (mm. asunto-, arvopaperi- ym. säästäjien ja sijoittajien yhdistykset, 
kuluttajayhdistykset, asumiseen liittyvät edunvalvontayhdistykset) 

2.99. AMMATTI- JA ELINKEINOYHD. muut ammattiin ja elinkeinoon liittyvät yhdistykset 

3.01. SOS. JA TERV. sairauteen ja vammaan liittyvät yhdistykset (mm. potilas- ja 
vammaisyhdistykset, sotainvalidit) 

3.02. SOS. JA TERV. lastensuojeluun, -hoitoon, sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen liittyvät 
yhdistykset 

3.03. SOS. JA TERV. vanhusten hyvinvointiin liittyvät yhdistykset 

3.04. SOS. JA TERV. päihde-, huume- ym. riippuvuuksiin liittyvät yhdistykset, raittiusyhdistykset 

3.05. SOS. JA TERV. terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisemiseen 
liittyvät yhdistykset 

3.99. SOS. JA TERV. muut sosiaali- ja terveysalan yhdistykset 

4.01. KULTTUURI. tieteeseen ja tutkimukseen liittyvät yhdistykset 

4.02. KULTTUURI. opiskeluun ja sivistykseen liittyvät yhdistykset 

4.03. KULTTUURI. säveltaiteisiin liittyvät yhdistykset 

4.04. KULTTUURI. näyttämötaiteisiin liittyvät yhdistykset 

4.05. KULTTUURI. kuvataiteisiin liittyvät yhdistykset 

4.06. KULTTUURI. muut taideyhdistykset 

4.07. KULTTUURI. perinne- ja museoyhdistykset 



4.08. KULTTUURI. tapa-, ruoka- ja juomakulttuureihin liittyvät yhdistykset 

4.09. KULTTUURI. kotiseutu- ja kyläyhdistykset 

4.10. KULTTUURI. sukuyhdistykset 

4.11. KULTTUURI. luonnon-, ympäristön- ja eläinsuojeluyhdistykset 

4.12. KULTTUURI. etniset yhdistykset 

4.99. KULTTUURI. muut yhdistykset 

5.01. VAPAA-AIKA. nuorisoyhdistykset (mm. nuorisoseurat, partiolaiset, 4H- ym. nuoriso- ja 
varhaisnuorisoyhdistykset) 

5.02. VAPAA-AIKA. metsästykseen, kalastukseen ja muihin eräharrasteisiin liittyvät yhdistykset 

5.03. VAPAA-AIKA. lemmikkieläin- ja muut eläinharrasteyhdistykset 

5.04. VAPAA-AIKA. keräilyyn, rakenteluun, käsityöharrastuksiin ja peleihin liittyvät yhdistykset 

5.05. VAPAA-AIKA. auto-, vene-, ilmailu- ja moottoriharrasteisiin liittyvät yhdistykset (ei 
urheiluun liittyvät) 

5.06. VAPAA-AIKA. retkeily- ja matkailuharrastusyhdistykset 

5.99. VAPAA-AIKA. muut harrasteyhdistykset 

6.01. LIIKUNTA JA URH. monen lajin yhdistykset, yleisseurat (ei moottoriurheiluun liittyvät) 

6.02. LIIKUNTA JA URH. yksilölajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 

6.03. LIIKUNTA JA URH. joukkuelajien yhdistykset (ei moottoriurheiluun liittyvät) 

6.04. LIIKUNTA JA URH. moottoriurheiluyhdistykset 

6.05. LIIKUNTA JA URH. urheilun ja liikunnan tukiyhdistykset ja kattojärjestöt 

6.99. LIIKUNTA JA URH. muut urheiluun ja liikuntaan liittyvät yhdistykse 

7.01. USKONTO JA MAAILMANKATS. uskontoihin sekä elämän- ja maailmankatsomuksiin 
liittyvät yhdistykset (mm. kristinuskoon ja muihin uskontoihin liittyvät yhdistykset, 
lähetysyhdistykset, pipliaseurat, kirkkojen ja seurakuntien tuki- ja yhteistyöyhdistykset, erilaisiin 
elämän- ja maailmankatsomuksiin liittyvät yhdistykset) 

8.01. MAANPUOLUSTUS. maanpuolustukseen liittyvät yhdistykset (mm. varusmies-, ja 
reserviläisyhdistykset, eri aselajien killat, rauhanturvaajien ja siviilipalvelusmiesten yhdistykset) 

8.02. MAANPUOLUSTUS. rauhanjärjestöt (mm rauhanpuolustajien ja aseistakieltäytyjien 
yhdistykset) 

8.51. MAANPUOLUSTUS. kansainvälisyyteen liittyvät yhdistykset (mm. kansainvälisiin kahden- 
ja monenkeskisiin suhteisiin ja yhteistyöhön liittyvät yhdistykset, ystävyysseurat) 

8.99. MAANPUOLUSTUS. muut maanpuolustukseen tai kansainvälisiin suhteisiin liittyvät 
yhdistykset (mm. sotaveteraanien, kaatuneitten omaisten ja sotalasten yhdistykset) 

9.01. MUUT. vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvät yhdistykset (mm. vapaapalokunnat, 
liikenne- ja vesiliikenneturvallisuuteen liittyvät yhdistykset) 

9.02. MUUT. klubit, loosit ja veljeskunnat (mm. lions club, rotaryt, round table, soroptimistit) 



9.03. MUUT. naisyhdistykset (mm.ladies' circle, zontayhdistykset, feministit 

9.04. MUUT. marttayhdistykset 

9.05. MUUT. eläkeläisyhdistykset 

9.99. MUUT. muut em. luokkiin sopimattomat yhdistykset 
 

 


