
AVUSTUSHAKEMUS   AVUSTUSHAKEMUS 
 

    Ympäristönsuojeluavustus 
 
Hyvinkään kaupunki 
Tekniikka ja ympäristö   Hyvinkään kaupunki 
Ympäristöpalvelut   Ympäristökeskus 
    Ympäristöpalvelu 
 
 

Yleisavustus 
  
Kohdeavustus 

 
1. Lautakunta, jonka avustusta haetaan 

 
 
2. Toiminta/tarkoitus, jota varten avustusta haetaan 
 
 

 
 

Yhdistyksen täydellinen nimi ja nimen lyhennys 
 
 
Valtakunnalliset ja alueelliset yhteisöt, joihin yhdistys kuuluu 
 
 
Koko jäsenmäärä  
 
 

Perustamispvm 
 

Rekisteröintipvm 
 

Rekisterinumero/ 
Y-tunnus 
 
 

Kotipaikka 
 

Puhelinnumero 
 

 Sähköposti 
 
Jakeluosoite 
 
Postinumero ja 
 –toimipaikka 

3. Hakijatiedot 
 

Pankki ja tilinumero IBAN-muodossa (myös BIC-koodi) 
 
 
Nimi 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 
Jakeluosoite 
 

4. Puheenjohtajan    
yhteystiedot 

Postinumero ja 
 –toimipaikka 
Nimi 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 
Jakeluosoite 
 

5. Sihteerin 
yhteystiedot 

Postinumero ja 
 –toimipaikka 



6. Yhdistyksen 
toiminta 

Yleiset toimintamuodot 
 

Haettava summa (euroa) 
 

Saiko yhdistys kaupungilta avustusta edellisenä 
vuonna?                                      
                                     Kyllä   
                                     Ei 

Jos sai, myönnetyn avustuksen 
määrä 

Onko selvitys edellisen vuoden avustuksen 
käyttämisestä annettu? 
                                     Kyllä  
                                     Ei 

7. Haettava 
avustus 

Tukevatko muut kunnat tai yhteisöt yhdistyksen toimintaa taloudellisesti kuluvan 
vuoden aikana?  
 
 

8. Yleisavustus Yhdistys täyttää yleisavustusten myöntämisperusteet 
(Hakemuslomakkeen viimeinen sivu) 
                                                                                             Kyllä  
                                                                                             Ei 

9. Kohdeavustus Lyhyt kuvaus ympäristönsuojelua Hyvinkäällä edistävästä tutkimuksesta, 
selvityksestä tai toimenpiteestä (laajempi suunnitelma liitteeksi) 
 
 
 
 

 
Yhdistys sitoutuu antamaan kaupungille välittömästi tilivuoden päätyttyä täydellisen tilityksen avustuksen 
käyttämisestä järjestön omien tilintarkastajien antamin lausunnoin. 
 
 
Paikka                                                                                       Aika 
 
 
 
 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys                                                 Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
LIITTEET 
 
              Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
 
              Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
 
              Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä; hakijan tulee ilmoittaa muutoksista) 
 
              Kohdeavustus: Kuvaus ympäristönsuojelua Hyvinkäällä edistävästä tutkimuksesta,  
              selvityksestä tai toimenpiteestä 
 
 
Tulosta täytetty lomake ja postita se liitteineen osoitteeseen: 
 
 
Hyvinkään kaupunki 
Ympäristökeskus 
PL 21 (Suutarinkatu 2 D) 
05801 HYVINKÄÄ 
 
Hakemuksen liitteineen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
ymparisto@hyvinkaa.fi 
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