
Kulttuurilautakunnalle
Selvitys vuoden 20      avustuksen käytöstä 

1. Tiedot avustuksen saajasta
Hakija (yhdistys, työryhmä, yksityishenkilö
muu: mikä?) 

Yhdistyksen, muun yhteisön tai 
työryhmän yhteyshenkilö  
Osoite Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin Sähköpostiosoite 

Kotisivu 

2. Tietoja avustuskohteen toteutumisesta
Avustuksen käyttötarkoitus 

Kuvaus avustuskohteen toteutumisesta (tarvittaessa liitteenä) 

Avustuskohde toteutui 

   /         20  – /   20 

Avustuskohteen toteuttamiseen hakijan lisäksi osallistuivat 

Avustuskohde toteutui seuraavissa Pohjanmaan maakunnan kunnissa



Postiosoite: Pohjanmaan liitto, kirjaamo 
PL 174,  65101 Vaasa 

Käyntisosoite: Hietasaarenkatu 6 B 
65100  Vaasa 

Puh. 06 320 6542 
info@obotnia.fi  •  www.obotnia.fi 

3. Avustuskohteen talousarvion toteutuminen
Menot  Erittely Summa 
Palkat ja palkkiot  € 

Raaka-aineet, tarvikkeet, tekniikka  € 

Tiedotus, markkinointi  € 

Tila- ym. muut vuokrat  € 

Matkat ja kuljetukset  € 

Muut kustannukset  € 

Menot yhteensä  € 

Tulot Erittely Summa 
Yksityinen rahoitus yhteensä  € 

 € 

 € 

 € 

- Oma rahoitus

- Osanottomaksut, myyntitulot yms.

- Avustukset rahastoilta ja säätiöiltä

- Sponsorit, lahjoitukset yms.  € 

Valtion rahoitus yhteensä  € 

Kunnallinen rahoitus yhteensä  € 

 € - Pohjanmaan liiton avustus

- Kuntien ja muiden 
kuntayhtymien avustukset

 € 

Tulot yhteensä  € 

4. Selvityksen liitteet

5. Allekirjoitus

Allekirjoittaja vakuuttaa selvityksessä annetut tiedot oikeiksi ja, että avustuskohde on toteutettu hakemuksessa ilmoitettujen tietojen 
mukaisesti.  

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Asema (esim. toiminnanjohtaja, puheenjohtaja, 
sihteeri, työryhmän yhteyshenkilö) 

Toimita selvitys Pohjanmaan liittoon avustuksen myöntämisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun (31.3.) mennessä.
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