
  

 

Jämijärven kunta 
Hyvinvointilautakunnan 

avustukset 2022 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Jämijärven kunta 

Hyvinvointitoimiala 

Peijarintie 5A  

38800 Jämijärvi 

 



    HAKEMUSLOMAKE 

Jämijärven kunnan avustuslomake rekisteröidyille yhdistyksille ja järjestöille 

Haettavat toiminta-avustukset 

1) Nuorisotoimen toiminta-avustus
2) Liikuntatoimen toiminta-avustus
3) Kulttuuritoimen toiminta-avustus
4) Vapaa-aikatoimen toiminta-avustus (yleishyödylliset järjestöt &

kyläyhdistykset)

HAKIJA: 

Yhdistys: 

Rek.vuosi: 

Kotipaikka: 

www-sivut: 

Yhteyshenkilö: 

Sähköposti: 

Pankkiyhteys: 
IBAN / BIC 
Jäsenmäärät 
ikäryhmittäin 

0-29v___________ 30-59v__________  60->______________ 

Jäsenmäärä yht. 

Haettava 
toiminta-avustus Liikunta______  Nuoriso_______  Kulttuuri_______ Vapaa-aika______ 



TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT: 

Puheenjohtaja 
Nimi: 
Katuosoite: 
Postinumero ja 
–toimipaikka:
Puhelin: 
Sähköposti: 

KÄYTTÖTARKOITUKSEN KUVAUS, YHTEISTYÖ JA HAETTAVA AVUSTUS 

Haettavan 
avustuksen 

käyttötarkoitus? 
(Kuvaa mihin 
avustussumma 

käytetään)  
Avustuksen käytöstä 

raportointivastuu 
hyvinvointilautakunnalle 

Arvioitu 
henkilömäärä, 
johon avustus 
kohdentuu? 

Haettavan 
avustuksen euro 

määrä?  

Sihteeri 
Nimi: 
Katuosoite: 
Postinumero ja 
–toimipaikka:
Puhelin: 
Sähköposti: 



  

 

 

 
Kuvaa mahdolliset 
yhteistyötahot ja 

niiden kanssa 
tehtävä yhteistyö 

 

 
Kuvaa yhdistyksen 
muu järjestetty 
perustoiminta 

 

 
Erityisryhmien 

kanssa toimiminen 
 

Tarvittaessa 
erillinen liite 

 

 

 

 

VAADITTAVAT LIITTEET  

       Talousarvio   

Toimintakertomus 
2020  

 

 

 

Allekirjoitukset: 

Vakuutamme yllä olevat tiedot oikeiksi: 

Paikka ja Aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

 

 Puheenjohtaja                                 

 

 

 



  

 

 

Jämijärven hyvinvointilautakunnan avustukset vuodelle 2022.  

Hakuaika 15.11.–17.12.2021 

Hakulomakkeen löydät kunnan kotisivuilta, kunnanviraston infosta ja kirjastosta 11.11.2021 
alkaen. 

Hyvinvointilautakunnan tulosalaisuuden alaiset avustuksen ovat tarkoitettu jämijärveläisille 
yhdistyksille ja järjestöille, joiden kotipaikka on Jämijärvi.  

Toiminta-avustus on tarkoitettu yhdistyksille perustoiminnan tukemiseen.  

Avustuksen julistetaan haettavaksi Jämijärven kunnan kotisivulla, kuntatiedotteessa, 
Paikallislehti Uutisoiva, Paikallislehti Kankaanpään seutu. 

Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 17.12.2021 klo 14.00 mennessä. Myöhästyneitä 
hakemuksia ei käsitellä. 

Liitteet tulee liittää hakemuskaavakkeen mukaan.  

Osoite: Jämijärven kunta. Peijarintie 5A, 38800 Jämijärvi, tai jamijarvi(at)jamijarvi.fi 

 

Lisätiedot:  

Toni Ojala, Hyvinvointipäällikkö 

P.040 5876 539 tai toni.ojala(at)jamijarvi.fi 
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