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Lohjan sosiaali- ja terveyslautakunta 
Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja 
Postiosoite:  PL 71, 08101 LOHJA 
Puhelin:  019 3690

Hakemus palautetaan Lohjan kaupungin kirjaamoon
vuosittain 30.4. mennessä. 

Yhteisön toiminta-avustushakemus vuodelle 

Yhteisön virallinen nimi Kotipaikka 

Postiosoite

Sähköpostiosoite Pankkitilinumero

Rekisterinumero / y-tunnus Rekisteröimispäivä

Jäsenmäärä hakuvuotta edeltävän vuoden lopussa  näistä jäseniä tai toiminnan piirissä Lohjalla  

Jäsenmaksun suuruus

-  kulut (euroa)

-  tuotot (euroa)

-  tulos (euroa)

-  taseen loppusumma (euroa)

Puheenjohtajan nimi, osoite,  
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Sihteerin nimi, osoite,  
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Taloudesta vastaavan nimi, osoite, 
puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Hakuvuotta edeltävän vuoden 
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Yhteisön tärkeimmät sääntöjen  
edellyttämät toimintamuodot

Yhteisön toiminnan laajuus (tapahtumien 
ja kokoontumisten kokonaismäärät vuosi- 
tasolla ja osallistujamäärät)

Haettavan avustuksen määrä, sen  
käyttötarkoitus ja kohderyhmä

Millaiset mahdollisuudet yhteisöllä on  
toteuttaa avustettavaksi haettua toimintaa 
ilman perusturvalautakunnan avustusta?

Miten arvioisitte toimintanne  
merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen kannalta?

Muut kuin perusturvalautakunnan myöntämät avustukset 

Avustuksen myöntäjät

Hakuvuotta edeltävänä vuonna saatu (euroa) Hakuvuonna haetaan  (euroa)
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Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot  
 
1.  Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Lohjan kaupungin asukkaisiin. 
 
2.  Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää 
avustuksia myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kiinnitetään huomioita 
avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinä 
vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.    
  
3.  Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät. Taloudenhoidossa on otettava 
huomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin. 
  
4.  Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole 
käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 
  
5.  Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettaviksi. Lisäksi 
edellytetään, että avustettava yhdistys on rekisteröity ja että sillä on ollut toimintaa vähintään yhden kalenteri-
vuoden ajan.  
  
6.  Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupungin 
avustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään lohjalaisten hyväksi 
sellaista toimintaa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustus 
myöntää keskusjärjestölle.  
  
7.  Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet 
avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta.  
  
8.  Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin 
anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on 
antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa.  
  
9.  Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten 
edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. 
Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla. 
  
10.  Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot 
avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastuslauta- 
kunnan ja tarkastuspäällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallinto 
sekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi. 
 
Hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin avustuksiin liittyvät
ehdot allekirjoittanut yhteisö hakee edellä mainittua avustusta. Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi. 

Päiväys ja allekirjoitus

Virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Virallisen nimenkirjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Liitteet, jotka tarvitaan hakemuksen liitteiksi 
  
- Toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma hakuvuotta edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastuskertomus 
- Hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
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Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot 
1.  Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Lohjan kaupungin asukkaisiin.2.  Avustuksen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että avustettavan toiminnan tulee tukea ja täydentää avustuksia myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Lisäksi kiinnitetään huomioita avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, hakijan omaan rahoitusosuuteen sekä kaupungin edellisinävuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen.   
 
3.  Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelmien tulee olla hyväksyttävät. Taloudenhoidossa on otettavahuomioon menojen sovittaminen käytettävissä oleviin tuloihin.
 
4.  Avustusta saadaan käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Jos avustuspäätöksessä ei ole käyttötarkoitusta tarkemmin yksilöity, avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen.
 
5.  Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen muille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jaettaviksi. Lisäksi edellytetään, että avustettava yhdistys on rekisteröity ja että sillä on ollut toimintaa vähintään yhden kalenteri-vuoden ajan. 
 
6.  Jos avustusta anoo keskusjärjestö, jonka alaisena toimii kaupungissa paikallisia alajärjestöjä, kaupunginavustus myönnetään suoraan alajärjestölle. Jos keskusjärjestö kuitenkin ylläpitää yksinään lohjalaisten hyväksi sellaista toimintaa, jonka tukemisen kaupunki katsoo tarkoituksenmukaiseksi, voidaan kaupungin avustusmyöntää keskusjärjestölle. 
 
7.  Kaupungilla on oikeus periä myönnetyistä avustuksista omia tai kaupunkikonsernin saatavia, jotka ovat syntyneet avustettavan yhteisön lainojen takaamisen tai muun syyn (esim. vuokrien ja niiden viivästyskorkojen) johdosta. 
 
8.  Avustus myönnetään ehdoin, että avustusvarat on palautettava vaadittaessa, jos niitä käytetään muuhun kuin anottuun tarkoitukseen tai niiden käytölle asetettuja muita erityisehtoja ei noudateta tai jos avustuksen saaja on antanut kaupungin viranomaiselle virheellistä tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. 
 
9.  Avustuksen saajien on pidettävä kirjanpitoa kirjanpitolain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten edellyttämällä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan kirjanpidosta seurata. Avustuksen saajan on järjestettävä tilintarkastus tilintarkastuslain edellyttämällä tavalla.
 
10.  Avustuksen saajien tulee antaa kaupungin viranomaiselle niiden tarpeelliseksi katsomat tiedot avustushakemuksen käsittelyä, avustuksen myöntämistä ja käytön valvontaa varten sekä sallia tarkastuslauta-kunnan ja tarkastuspäällikön valtuuttamien henkilöiden tarkastaa yhteisön kirjanpito ja hallintosekä suostua niihin kirjanpidollisiin järjestelyihin, jotka katsotaan välttämättömiksi.Hakemukseen ja sen liitteisiin viitaten sekä hyväksyen kaupungin varoista myönnettäviin avustuksiin liittyvätehdot allekirjoittanut yhteisö hakee edellä mainittua avustusta. Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi. 
Liitteet, jotka tarvitaan hakemuksen liitteiksi
 
- Toimintakertomus, tase ja tuloslaskelma hakuvuotta edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastuskertomus
- Hakuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio 
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