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HAKEMUS 
KULTTUURIN VUOSIAVUSTUS VUODEKSI 2023 
TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPPILAITOKSET 

Hakijan tiedot 
Yhteisön virallinen nimi Y-tunnus Rekisteröintipäivä 

Hakijan virallinen postiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Kotipaikka Nimenkirjoittajien määrä yhteisön sääntöjen mukaan 
1 2 

Kuuluminen ennakkoperintärekisteriin 
Kyllä Ei 

www-osoite Espoolaisia jäseniä 

Pankki ja tilinumero IBAN-muodossa 

Yhteyshenkilö 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Sähköpostiosoite, avustushakuun liittyviin tiedusteluihin ja tiedoksisaantiosoite 

Hallituksen puheenjohtajan nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Taloudenhoitajan nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Tilintarkastajan nimi 

Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Taidemuoto (voi valita useita) 

Arkkitehtuuri Kuvataide Käsityö Mediataiteet 

Musiikki Sanataide Sirkustaide Tanssi 

Teatteritaide 
Toiminta-alue (voi valita useita) 

Suur-Espoonlahti Suur-Kauklahti Suur-Leppävaara Suur-Matinkylä 

Suur-Tapiola Vanha-Espoo Pohjois-Espoo 
Onko hakijalle myönnetty Espoon kaupungin vuosi-, toiminta- tai yleisavustusta kuluvalle vuodelle? 

Ei Kyllä. Avustuksen summa, euroa 

Haettava avustus (valitse yksi) 

Vuosiavustus lakisääteisen valtionosuuden piirissä oleville 
taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Vuosiavustus muille taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. 

Haettavan vuosiavustuksen määrä, euroa 
Sisäisiä eriä, esim. vuokra- ja siivouskulut, ei ilmoiteta. 



Edellisen vuoden (2021) toiminta 
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Taiteen perusopetuksen opiskelijamäärä Espoon toimipisteissä 31.12.2021 Opetustuntien määrä (koko vuosi) 

Järjestettyjen yleisötapahtumien määrä, live (kpl) Järjestettyjen yleisötapahtumien osallistujamäärä, live 

Järjestettyjen yleisötapahtumien määrä, etä (kpl) Järjestettyjen yleisötapahtumien osallistujamäärä, etä 

Tilikauden tulos, euroa Oma pääoma, euroa 

Palkattujen henkilöiden määrä yhteensä joista päätoimisia opettajia joista hallintohenkilökuntaa 

Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset ja tuet (taiteen perusopetus) 

Muut samaa tarkoitusta varten saadut ja haetut avustukset ja tuet (muu taidetta edistävä toiminta) 

Hakijan käytössä olevat kaupungin tilat 

Ei Kyllä, valitse suuralue 

Suur-Espoonlahti Suur-Kauklahti Suur-Leppävaara Suur-Matinkylä 

Suur-Tapiola Vanha-Espoo Pohjois-Espoo 
Tilan nimi, osoite ja käytössä oleva neliömäärä. 

Seuraavan vuoden (2023) toiminta 
Arvio taiteen perusopetuksen oppilaiden määrästä Espoon toimipisteissä Opetustuntien määrä 

Toiminnan tavoitteet ensi vuodelle, enintään kolme 
Tavoite 1 

Tavoite 2 

Tavoite 3 

Miten ensi vuoden toiminta tulee toteuttamaan Espoon kaupungin strategisia linjauksia ja painopisteitä? 

Millaista yhteistyötä teette Espoon kaupungin kanssa? 

Millaista yhteistyötä teette muiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa? 



Suunnitelma omasta varainhankinnasta ensi vuodelle 
Omalla varainhankinnalla tarkoitetaan eri lähteistä haettavia avustuksia, lipputuloja, myyntituloja, jäsenmaksuja jne. 
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Hakemuksen liitteet 

Vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Vuoden 2021 vahvistettu toimintakertomus, tilinpäätös ja tilin- tai toiminnantarkastuskertomus,  
avattu tase, tuloslaskelma tilitasolla ja pääkirja. 

Yhteisön säännöt ja asiakirja, joka todentaa yhteisön voimassa olevat nimenkirjoitusoikeudet. 

Ote yhdistysrekisteristä. 

Espoon kaupungin osaltaan vahvistama tai hyväksymä opetussuunnitelma 

Avustushakemuksen on oltava perillä Espoon kaupungin kirjaamossa, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI (käyntiosoite Siltakatu 11, 3. krs, 
Espoon keskus) 16.5.2022 klo 15.45 mennessä. 
Lomakkeen voi toimittaa liitteineen myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen kirjaamo@espoo.fi. Tarvittaessa kirjaamoon voi lähettää salassa 
pidettävää sähköpostia käyttämällä securemail.espoo.fi -palvelua. 
Myös sähköpostitse toimitettujen hakemusten tulee olla jätettynä yllä mainittuihin määräpäiviin ja -aikoihin mennessä. 
Lisätietoja: espoo.fi/kulttuuriavustukset 

Allekirjoitus (Huom! Jos hakija on yhteisö, tulee hakemuksen allekirjoittajalla olla yhteisön nimenkirjoitusoikeus) 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. 

Annan luvan julkaista nimeni asian yhteydessä Espoon kaupungin www-sivuilla ja kulttuurin tulosyksikön julkaisuissa. 
Kyllä Ei 

Paikka ja päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Henkilötunnus 

Mahdollinen toinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Henkilötunnus 

https://securemail.espoo.fi
mailto:kirjaamo@espoo.fi
https://espoo.fi/kulttuuriavustukset
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