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Forssan kaupunki 
AVUSTUSHAKEMUS      
 
Hakemus toimitetaan viimeistään 30.11.2021 klo 15.00: 
Forssan kaupunki, Kaupunginhallitus,  
osoitteella Turuntie 18, 30100 FORSSA 
tai sähköpostitse kirjaamo@forssa.fi 
Kuoreen tai sähköpostin asiakenttään merkintä ”Kaupunginhallituksen avustus”. 
 
Hakemus saapunut (pvm, diaarinro): 
(virkailija täyttää) 
 
 
Hakija 
Hakija on rekisteröity yhdistys, jonka kotipaikka on Forssa. Hakija on erityislainsäädäntöön perustuva 
rekisteröimätön yhdistys, jolla on toimipiste Forssassa. 

Järjestö   
 
Osoite    
 
Pankki ja tilinumero (IBAN-muodossa)   
 
Kotipaikka 
 
 
 

Rekisteröimisvuosi 
 
 
 

Jäsenmäärä: 
forssalaiset jäsenet 
 
 

Jäsenmäärä: 
kohderyhmän koko 
 
 

Paikallisosasto Forssassa 
Kyllä           Ei 

Keskus- tai piirijärjestö, johon kuuluu 
 
 

 
      tiedot julkisia 

 
Toimihenkilöt 

Puheenjohtaja Puh. 
 
 
Osoite sähköpostiosoite 
 
 
Sihteeri  Puh. 
 
 
Osoite sähköpostiosoite 
 
 
Rahastonhoitaja Puh. 
 
 
Osoite sähköpostiosoite 
 
 

 
Pääasiallinen toiminta kohdennettu (rasti ruutuun):      jäsenet                   avoin kaikille 
  
Toiminta-alueena on (rasti ruutuun): 
      kylä/kaupunginosa koko Forssan kaupunki    seutukunta 
 
 
Haettava avustus 

 Haetaan   € 
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Hakijan toiminnan tarkoitus ja avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus 

Vaikutukset hakijan kohderyhmään ja vaikuttavuus kaupungin kokonaistalouteen hyvinvoinnin ja 
terveyden tai osaamisen edistämisenä sekä ongelmien ennaltaehkäisynä 

Koronapandemian hakijalle aiheuttamat suoranaiset tappiot ja tulonmenetykset 

Hakijan taloudellinen asema, oma varainhankinta ja muu ulkopuolinen rahoitus sekä Forssan 
kaupungilta ja muualta saadut tuet, avustukset tai edut   (täydennä tarvittaessa erillisellä liitteellä) 

Selvitys edellisen vuoden aikana saaduista avustuksista ja niiden käytöstä 
Avustuslaji, miltä taholta se on saatu ja tarkka selvitys toiminnasta mihin se on käytetty 

€ 

Liitteet 
Viimeisin vahvistettu toimintakertomus 
Viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 
Haettavan avustuksen käyttöä koskeva toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä kuvaus jo 
mahdollisesti toteutuneesta toiminnasta 
Yhdistyksen säännöt 
Muut toimintaa kuvaavat liitteet 

Allekirjoitus 
Paikka ja aika  Allekirjoitus 

asema hakijajärjestössä  nimenselvennys 
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