
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toiminta-avustukset 2022

1. Yhteisön yhteystiedot *

Yhteisön nimi

Kotipaikka

Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Rekisterinumero /
Y-tunnus

Rekisteröimispäivä

Pankkitili (IBAN)

Sähköposti

Jäsenmäärä haku-
vuotta edeltävän
vuoden lopussa

Jäseniä toiminnan
piirissä Lohjalla

Jäsenmaksun suu-
ruus v. 2022

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja taloudesta vastaavan tiedot

Puheenjohtaja

- puhelin

- sähköposti

Sihteeri

- puhelin

- sähköposti

Taloudesta vastaava

- puhelin

- sähköposti

3. Taloustiedot lyhyesti euroina *



Hakuvuotta edeltä-
vän vuoden tuotot

Hakuvuotta edeltä-
vän vuoden kulut

Hakuvuotta edeltä-
vän vuoden tulos

Taseen loppusumma

4. Kirjatkaa yhteisön tärkeimmät sääntöjen mukaiset toimintamuodot,  jotka tukevat alla lueteltuja
Hyvinvointi-toimialan strategisia painopistealueita:
- Asukaslähtöisyys ja asukkaiden osallisuus
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- Syrjäytymisen ehkäisy *

5. Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan? *

6. Arvioikaa avustettavan toiminnan vaikuttavuutta Hyinvointi-toimialan strategisten
painopisteiden toteuttamisessa. (Asukaslähtöisyys ja asukkaiden osallisuus, hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy)

7. Yhteisön toiminnan laajuus vuositasolla
(Tapahtumien kokonaismäärä tarkoittaa yksittäisiä tapahtumia sekä säännöllisen toiminnan
kaikkia toimintakertoja. Osallistujien kokonaismäärällä tarkoitetaan kaikkien yllämainittujen
tapahtumien ja toimintakertojen yhteenlaskettua kävijämäärää.)



Tapahtumien koko-
naismäärä

Osallistujien koko-
naismäärä

Arvio kuinka monta
eri
ihmistä osallistuu toi-
mintaan

8. Haettava avustusmäärä

Haettava avustumää-
rä euroina

9. Haetaanko avustusta toimintaan muualta *

10. Varainhankinta lyhyesti (euroina)

Jäsenmaksut

Keräykset

Myyjäiset / Myynti

Muut

11. Miten tiedotatte toiminnastanne kuntalaisia? *

12. Löytyykö yhdistyksenne yhteystiedot www.uusimaalaiset.fi/lohja -sivustolta *

Kyllä, mistä?

Ei

Kyllä

Ei

http://www.uusimaalaiset.fi/lohja


13. Kertokaa lyhyesti yhteistyöstänne muiden yhdistysten kanssa

14. Mukana toimitettavat liitteet (pakolliset)

15. Lisää liitteet (liitteiden yhteenlaskettu maksimikoko 40 mb)
Ongelmatilanteissa liitteet voi lähettää myös sähköpostilla kirjaamo@lohja.fi
Viestin otsikoksi "Soteltk avustus 2022 / Yhdistyksen nimi"
tai toimittaa paperiversiona osoitteeseen Lohjan kaupunki, Soteltk avustukset, PL 71, 08101 LOHJA

16. Lisätietoja

17. Arvionne sähköisen avustushakemuksen toimivuudesta

1 2 3 4 5

Sähköinen haku helpotti avustuksen
hakemista

Sähköinen haku vaikeutti avustuksen
hakemista

Kevätkokouksen 2022 pöytäkirja

Tuloslaskelma hakemusta edeltävältä vuodelta

Tase hakemusta edeltävältä vuodelta

Tilintarkastajan lausunto hakemusta edeltävältä vuodelta

Toimintakertomus hakemusta edeltävältä vuodelta

Talousarvio kuluvalle vuodelle

Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle

Voimassa olevat säännöt, mikäli niitä ei ole toimitettu v. 2019 tai myöhemmin



1 2 3 4 5

Lomake oli selkeä täyttää Lomake oli vaikea täyttää

Haun ohjeistus oli riittävä Haun ohjeistus oli puutteellinen

18. Palaute hakulomakkeesta

19. Lomakkeen täyttäjän / lisätietojen antajan tiedot *

Nimi

Puhelin

Sähköposti

20. Tietojen tallennus Lohjan kaupungin asianhallintajärjestelmään (Dynastia for SQL) *

Asianhallintajärjestelmän Dynastia for SQL rekisteriselosteen voi lukea täältä:
http://kaupunki.lohja.fi/rekisteriseloste.asp

Hyväksyn tietojen tallentamisen Lohjan kaupungin asiahallintajärjestelmään

http://kaupunki.lohja.fi/rekisteriseloste.asp

