
 
 

 
 

  

    
   

  

 
 

  

  

 

    
 

     
  
  
  

 
 

 

 

 

  

 

- -

KOKKOLAN KAUPUNKI 
KARLEBY STAD 
Kaupungintalo 
PL 43 / Kauppatori 5 
Puh. (06) 8289 111     

AVUSTUSHAKEMUS 2021

Kaupunginhallitukselle 
Kaupunginjohtajalle 

HAKIJA Yhdistyksen/yhteisön nimi 

Lähiosoite ja postitoimipaikka Puhelinnumero 

Yhteisön IBAN-tilinumero 

HAKEMUS Kohdeavustus vuodelle 2021 € 
Kohdeavustuksen käyttötarkoitus ja -aika 

LIITTEET Toimintakertomus, tilinpäätös ja -tilintarkastuskertomus edell. kaudelta 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudeksi, joksi avustusta haetaan 
Tilintarkastajien lausunto 
Mahdolliset muut liitteet 

PÄIVÄYS 
JA ALLE-

Paikka ja aika 

KIRJOITUS Yhdistyksen/yhteisön nimi 

Allekirjoitukset 

Lisätietoja antaa tarvittaessa: 
Nimi Puhelinnumero 

Lähiosoite ja postitoimipaikka 

Lisätietoja: kaupunginjohtajan sihteeri Sonja Remell, 040 8065013, sonja.remell@kokkola.fi
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MAHDOLLISIA LISÄSELVITYKSIÄ 
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KOKKOLAN KAUPUNKI 
KARLEBY STAD 
Kaupungintalo 
PL 43 / Kauppatori 5 
Puh. (06) 8289 111     AVUSTUSHAKEMUS 2021

KOKKOLAN KAUPUNGINHALLITUKSEN AVUSTUS 

Kokkolan kaupungin varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yleishyödyllisiin 
tarkoituksiin määräaikana saapuneiden hakemusten perusteella. Avustusta voi saada ennalta 
määritellyn, kertaluonteisen tapahtuman tai hankkeen toteuttamiseen tai muuhun yksilöitävään 
kohteeseen. 

PERUSTEET 
Avustus myönnetään yleishyödyllisille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden toiminta ei kuulu kulttuuri- ja 
nuoriso- tai liikuntalautakunnan avustuksien piiriin. Samaan tarkoitukseen avustuksen voi saada vain 
kaupunginhallitukselta tai yhdeltä edellä mainituista lautakunnista. 

Myönnettäessä huomioidaan 
– avustettavan toiminnan tärkeys ja suunnitelmallisuus
– avustuksensaajan oma osuus avustettavan toiminnan kustannuksista
– aikaisempina vuosina myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusten toteutuminen.

HAKEMINEN 
Hakeminen tapahtuu kirjallisesti oheisella lomakkeella. 

Avustushakemus toimitetaan Kokkolan kaupungin kirjaamoon viimeistään keskiviikkona 31.3.2021 
klo 16.00 mennessä. 

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. 

MAKSATUS JA KÄYTÖN VALVONTA 
Avustus maksetaan vain yhdistyksen tai yhteisön nimissä olevalle pankkitilille. Avustus tulee käyttää 
tarkoitukseen, johon se on myönnetty ja sen vuoden aikana jolle se on myönnetty. 

Maksatus tapahtuu pääsääntöisesti kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan aikaisintaan 
päätöksen tultua lainvoimaiseksi, ja toinen erä avustuksensaajan toimitettua hyväksyttävän selvityksen 
hankkeen toteutumisesta. 

Maksettu avustus on vaadittaessa palautettava, mikäli avustusehdot eivät toteudu. Kaupungilla on 
oikeus periä saataviaan myönnetyistä avustuksista. 

KAUPUNGINTALON KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT 
Postiosoite: Kokkolan kaupunki, kirjaamo, PL 43, 67101 Kokkola 
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kauppatori 5 
Kirjaamon sähköpostiosoite: kokkola@kokkola.fi 

Kirjaamo on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.00. 

LISÄTIEDOT 
Kaupunginhallituksen avustussääntö ja avustusohje kokonaisuudessaan ovat kaupungin internet-
sivulla osoitteessa www.kokkola.fi > Kokkolan kaupunki > Avustukset. 

www.kokkola.fi
https://8.00�16.00
mailto:kokkola@kokkola.fi
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