
 
Vapaa-ajan lautakunta myöntää vuosittain avustuksia kulttuuritoimintaan, kuten tapahtumiin, 
luentoihin, kotiseututyöhön ja esittävän taiteen tuotantoihin. Avustuksilla tuetaan mm. 
kulttuurijärjestöjen, ystävyysseurojen ja muiden yhteisöjen sekä erityistapauksissa 
yksityishenkilöiden kulttuuritoimintaa. Kulttuuriavustuksia jaettaessa huomiota kiinnitetään 
muun muassa tavoittavuuteen, vaikuttavuuteen, kaarinalaisen kulttuurielämän 
rikastuttamiseen ja toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Avustushakemuksessa tulee esitellä 
selkeästi suunnitelma siitä kulttuuritoiminnasta, johon avustusta haetaan. 

 

Hakijan yhteisö: 

 

Hakemuksen täyttäjän nimi: 

 

Hakemuksen täyttäjän asema yhteisössä: 

 

Sähköposti: 

 

Matkapuhelinnumero: 

 

Yhteisön kotipaikka: 

 

Jäsenten määrä:     Kaarinalaisten jäsenten määrä:  

 

Tilinumero (IBAN): 

 

Pankki: 

 

Yhteisön sähköiset tiedotuskanavat, kuten nettisivut ja some-kanavat (linkit): 

 

 



Millaiseen Kaarinassa tapahtuvaan kulttuuritoimintaan haette avustusta? 
Listatkaa tälle vuodelle suunnittelemanne kulttuuritoiminta. 

Millä tavoin toimintanne on avointa kaikille? Millaisia ovat tärkeimmät kohderyhmänne? 

Millä tavoin toimintanne rikastuttaa kaarinalaista kulttuurielämää? 

Miten tiedotatte järjestämistänne (avoimista) tapahtumista? 

Syötämme tiedot kaarina.fi-
tapahtumakalenteriin 

Syötämme tiedot turku.fi-
tapahtumakalenteriin 

Syötämme tiedot Turun  
Sanomien menovinkkeihin 

Viestimme somessa 

Lähetämme some-jakolinkin 
kulttuuripaveluille, jotta kaupunki 
voi jakaa tapahtumaamme 

Jaamme painotuotteita 

Teemme maksullista lehtimainontaa 

Teemme maksullista some-markkinointia 

Lähetämme tiedotteita lehtiin

v

v



Millaisin muin tavoin teette tiedotusta? 

Minkä tahojen kanssa teette yhteistyötä? 

Avustettavan, edellä listatun kulttuuritoiminnan budjetti vuonna 2020 

Toiminnan kokonaiskustannukset Kaarinassa (euroa):  

Markkinoinnin/viestinnän osuus kokonaiskustannuksista: 

Oma rahoitusosuus: Muualta saadut tai haetut avustukset: 

Toiminnan tulot:  Kaupungilta anottava avustussumma: 

 Toimintasuunnitelma (sen toiminnan, johon avustusta haetaan)
 Tarkempi budjetti menokohtineen
 Edellisen tilikauden hyväksytty toimintakertomus
 Vuoden 2019 tilinpäätös, tase ja tuloslaskelma
 Uusilta hakijoilta yhdistyksen säännöt

Yhdistysten on tutustuttava lasten turvallisuutta lisääviä toimintatapoja ja vapaaehtoisen 
rikostaustan selvittämistä koskevaan toimintaohjeeseen ja sitouduttava noudattamaan sitä. 

Olemme tutustuneet ohjeeseen ja sitoudumme noudattamaan sitä. 

v 

v 
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https://issuu.com/allianssiry/docs/toimintaohje_-_lasten_turvallisuutt
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