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Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö 
 
 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen avustusten hakemuslomake 

Hakemuslomake liitteineen on palautettava määräaikaan mennessä Kaarinan kaupungin 

kirjaamoon: Kaarinan kaupunki, PL 12, 20781 Kaarina tai kirjaamo(at)kaarina.fi. Myöhästyneitä tai 

muutoin kuin lomakkeella jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. 

Toivomme, että olette perehtyneet avustusten kriteereihin ja ohjeisiin osoitteessa: 

https://www.kaarina.fi/kulttuuri/avustukset/fi_FI/hyvinvoinninedistaminen/ 

 

PERUSTIEDOT 

Hakija (yhteisö) 

Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

Osoite  

Yhdistyksen kotipaikka 

Jäsenmäärä yhteensä 

Kaarinalaisten jäsenten määrä 

Pankkiyhteystiedot 

Mahdolliset internet-osoitteet, blogit ja/tai linkit some-kanaviin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaarina.fi/kulttuuri/avustukset/fi_FI/hyvinvoinninedistaminen/
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TOIMINTA 

Millaiseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan haette avustusta? Listatkaa tälle 

toimintavuodelle suunnittelemanne hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta.  

Huomioithan avustusohjeet, joissa kerrotaan avustusperusteista. Yhdistyksen perustoiminnan 

kuvauksen sijaan tarvitsemme Kaarinassa tapahtuvan ja hakemuksen kohteena olevan toiminnan 

täsmällistä esittämistä. Käsittelyn selkeyden vuoksi pyydämme, että avustusohjeiden vastaisia 

kohteita ei mainita tässä. Näitä ovat esimerkiksi kiinteät investoinnit, matkakulut tai fyysisesti 

muualla tapahtuvan puhelinneuvonnan tms. palvelun kulut. Viittaus liitteissä oleviin tietoihin ei riitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miten toimintanne edistää kaarinalaisten hyvinvointia ja terveyttä?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan kohderyhmä 
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Millä tavoin toiminta on avointa kaikille? 

 

 

 

 

Millä tavoin tiedotatte toiminnastanne?  

Syötämme tiedot kaarina.fi-tapahtumakalenteriin 
Syötämme tiedot turku.fi-tapahtumakalenteriin 
Syötämme tiedot Turun Sanomien menovinkkeihin 
Viestimme somessa 
Jaamme painotuotteita 
Teemme maksullista lehtimainontaa 
Teemme maksullista some-markkinointia 
Lähetämme tiedotteita lehtiin 
 

Millaisin muin tavoin teette tiedotusta? 

 

 

 

Minkä tahojen kanssa teette yhteistyötä? 

 

 

 Yhdistyksemme on tutustunut Lasten turvallisuutta lisääviä toimintatapoja ja 

 vapaaehtoisen rikostaustan selvittämistä koskevaan toimintaohjeeseen ja 

 sitoutuu noudattamaan sitä.   

(Ainoastaan lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät hakijat täyttävät) 

 

RAHOITUS 

Rahoituksessa kysymme avustettavan toiminnan rahoitusta. Jos toimintaa tapahtuu usean kunnan 

alueella tai haette rahoitusta vain osaan toiminnastanne, täyttäkää tähän vain Kaarinassa 

tapahtuvan, avustusohjeiden mukaisen toiminnan erillisbudjetti. 

Huomioittehan, että koko toiminnan rahoittaminen Kaarinan kaupungin avustuksella ei ole 

mahdollista. Avustusten kriteereissä ja ohjeissa on määritelty, mihin toimintaa avustusta voidaan 

myöntää. 

Tarkemman budjetin voitte laittaa mukaan liitteenä. Muualta saadut avustukset on ilmoitettava 

mahdollisimman pian sähköpostitse. 

virtarii
Konekirjoitusteksti
Linkki toimintaohjeeseen

virtarii
Konekirjoitusteksti

virtarii
Konekirjoitusteksti

virtarii
Konekirjoitusteksti

virtarii
Konekirjoitusteksti
Kyllä

virtarii
Konekirjoitusteksti
Ei

virtarii
Konekirjoitusteksti

virtarii
Konekirjoitusteksti

https://issuu.com/allianssiry/docs/toimintaohje_-_lasten_turvallisuutt
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Väärien tietojen antaminen, avustusten käytön ehtojen noudattamatta jättäminen tai toiminnan 

muuttuminen hakemuksen hyväksymisen jälkeen voi johtaa avustuksen perimiseen takaisin. 

Lisäksi avustus voidaan periä takaisin, jos lasten turvallisuutta lisäävän toimintatavan ja 

vapaaehtoisen rikostaustan selvittämisestä laadittua ohjetta ei noudateta. 

Kaarinassa tapahtuvan toiminnan 

kokonaiskustannukset (euroa) 

markkinoinnin/viestinnän osuus kokonaiskustannuksista  

omarahoitusosuus 

muualta saadut ja/tai haetut avustukset 

toiminnan tulot 

Kaarinan kaupungilta anottava avustussumma 

Jos Kaarinassa tapahtuva avustettava toiminta on vain osa toimintaanne, kirjatkaa talouteenne 

liittyviä lisätietoja tässä: 

Koko toiminnan kokonaiskustannukset 

Koko toiminnan omarahoitusosuus 

Koko toimintaan saadut ja/tai haetut avustukset 

Koko toiminnan tulot 

Koko toiminnan budjetoitu tulos 

Liitä mukaan nämä dokumentit: 

1. Edellisen tilikauden hyväksytty toimintakertomus tai jos se ei ole valmis, edellinen 
valmistunut toimintakertomus. 

2. Edellisen tilikauden tilinpäätös tai edellinen valmistunut tilinpäätös, joka sisältää 
taseen ja tuloslaskelman. 

3. Kaarinassa tapahtuvan toiminnan suunnitelman hakuvuodelle. 
4. Kaarinassa tapahtuvan toiminnan budjetin hakuvuodelle. 
5. Yhdistyksen säännöt (, jos hakija on uusi). 
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