KULTTUURIPALVELUT – TOIMINNALLISET MITTARIT
KULTURTJÄNSTER – FUNKTIONELLA MÄTETAL
AVUSTUKSET PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE
BIDRAG TILL LOKALA KULTURFÖRENINGAR

Haku vuodelle
Ansökan för år
______________

PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET
MITTARIT
Paikallisille kulttuurijärjestöille tarkoitettujen yleisavustusten jakoperusteena käytetään yleisavustusten toiminnallisia
mittareita. Tiedot annetaan edellisen kalenterivuoden toteutuneen toiminnan perusteella.
FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR
Som grund för fördelningen av allmänna bidrag mellan de lokala kulturföreningarna används funktionella mätetal för
allmänna bidrag. Uppgifterna ges utgående från den verksamhet som genomförts föregående kalenderår.

YHDISTYKSEN NIMI
FÖRENINGENS NAMN

1.
HENKILÖJÄSENET
PERSONMEDLEMMAR

2.
SÄÄNNÖLLISESTI
KOKOONTUVIEN
RYHMIEN OHJAAJINA
TOIMIVIEN
HENKILÖIDEN MÄÄRÄ
ANTALET PERSONER
SOM LEDER
REGELBUNDET
VERKSAMMA
GRUPPER

Mikäli tila ei riitä, niin
jatka sivun
kääntöpuolelle
Om utrymmet inte räcker
till, fortsätt på omstående
sidan

Yleisavustusta hakevan yhdistyksen henkilöjäsenmäärän tulee olla vähintään 10, joista
kirkkonummelaisia 3/5 (60%)
En förening som ansöker om allmänt bidrag skall ha minst 10 personmedlemmar, varav 3/5 (60 %)
Kyrkslättsbor.
Kirkkonummelaisia henkilöjäseniä
Personmedlemmar med hemort i Kyrkslätt
Ei-kirkkonummelaisia henkilöjäseniä
Övriga personmedlemmar
Henkilöjäsenmäärä yhteensä
Totalt antal personmedlemmar

Säännöllisesti vähintään 8 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvien toimivien ryhmien
ohjaajien lukumäärällä selvitetään toiminnan perusedellytyksiä (jatkuvuus,
ohjaajatilanne). Yhdellä ohjaajalla voi olla samanaikaisesti vian yksi ryhmä
ohjattavanaan.
Ilmoitettavassa ryhmässä tulee olla vähintään 5 henkilöä, ohjaajaa ei lueta ryhmään
kuuluvaksi.
Med hjälp av antalet ledare i grupper som samlas regelbundet minst 8 gånger under
verksamhetsåret utreds grundförutsättningarna för verksamheten (kontinuitet,
ledarsituation).
En ledare kan leda bara en grupp åt gången. I en grupp skall minst 5 personer delta,
ledaren räknas inte höra till gruppen.
Ryhmän ohjaajien
lukumäärä
Antal ledare för
gruppen

Toimintamuoto, ryhmä
Verksamhetsform, grupp

Ohjaajina toimivien henkilöiden määrä yhteensä vuoden aikana
Totalt antal ledare under året
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3.
SÄÄNNÖLLISESTI
TOIMIVAT
NUORISORYHMÄT
REGELBUNDET
VERKSAMMA
UNGDOMSGRUPPER

Säännöllisesti vähintään 8 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvaan nuorisoryhmään
tulee osallistua vähintään 5 henkilöä, 2/3 (60%) osallistuvista tulee olla alle 20 vuotiaita,
ohjaajaa ei lueta ryhmään
I en ungdomsgrupp som sammankommer regelbundet minst 8 gånger under
verksamhetsåret skall minst 5 personer delta, 2/3 (60 %) av deltagarna skall vara under
20 år gamla, ledaren räknas inte höra till gruppen.
Ryhmän toimintamuoto
Gruppens verksamhetsform

Ryhmän
osallistujamäärä
Antal
gruppdeltagare

Mikäli tila ei riitä, niin
jatka sivun
kääntöpuolelle
Om utrymmet inte räcker
till, fortsätt på omstående
sidan

Yhteenveto vuoden ryhmistä Ryhmiä yhteensä
Årets grupper, sammandrag Totalt antal grupper

Keskimääräinen
alle
20.vuotiaiden
osallistujamäärä
Genomsnittligt
antal deltagare
under 20 år

Ryhmien osallistujien
käyntikerrat yhteensä
Totalt antal besök av
ruppdeltagarna

Ryhmän
kokoontumis
-kertojen
määrä
vuodessa
Totalt antal
sammankomster
under året

Ryhmien
kokoontumiskerrat
yhteensä
Totalt antal
gruppsammankomster

Kpl
St.
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4.
SÄÄNNÖLLISESTI
TOIMIVAT AIKUIS- TAI
SEKARYHMÄT
REGELBUNDET
VERKSAMMA VUXENELLER BLANDADE
GRUPPER

Säännöllisesti vähintään 8 kertaa toimintavuoden aikana kokoontuvaan ryhmään tulee
osallistua vähintään 5 henkilöä, ohjaajaa ei lueta ryhmään.
Ryhmien säännöllisyys selvitetään osallistujamääristä ja kokoontumiskerroista
annetuista tiedoista.
I en grupp som samlas regelbundet minst 8 gånger under verksamhetsåret skall minst 5
personer delta, ledaren räknas inte höra till gruppen.
Regelbundenheten utreds utgående från uppgifterna om antalet deltagare och
sammankomster.
Ryhmän toimintamuoto
Gruppens verksamhetsform

Mikäli tila ei riitä, niin
jatka sivun
kääntöpuolelle
Om utrymmet inte räcker
till, fortsätt på omstående
sidan

Yhteenveto vuoden
ryhmistä
Årets grupper,
sammandrag

Ryhmän
osallistujamäärä
Antal
gruppdeltagare

Ryhmien osallistujien
käyntikerrat
Ryhmiä yhteensä
yhteensä
Totalt antal grupper
Totalt antal besök av
gruppdeltagarna

Ryhmän
kokoontumiskertojen
määrä vuodessa
Samman-komster
sammanlagt under året

Ryhmien
kokoontumiskerrat
yhteensä
Totalt antal gruppsammankomster

Kpl
St.
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5.
KOULUTUS-, LEIRI- JA
RETKITOIMINNAN
MÄÄRÄ
OMFATTNING AV
UTBILDNINGS-,
LÄGER- OCH
UTFLYKTSVERKSAMH
ET

Mikäli tila ei riitä, niin
jatka sivun
kääntöpuolelle
Om utrymmet inte räcker
till, fortsätt på omstående
sidan

Koulutus-, leiri- ja retkitoiminnassa edellytetään, että
- osallistujia on vähintään 5 henkilöä
- tilaisuus on toteutettu kotimaassa
- koulutustilaisuudessa toteutetaan erillinen koulutusohjelma
- leiri kesää yhteensä vähintään 24 tuntia (ei edellytä yöpymistä)
- retkiohjelma liittyy yhdistyksen toimintaan
Inom utbildnings-, läger- och utflyktsverksamheten förutsätts att
- antalet deltagare är minst 5
- evenemanget ordnas i hemlandet
- ett särskilt utbildningsprogram genomförs på kursen
- lägret pågår sammanlagt minst 24 timmar (övernattning förutsätts inte)
- utflyktsprogrammet anknyter till föreningens verksamhet
Koulutustilaisuuden /retken / leirin luonne ja
Ajankohta ja kesto
Osallistujien
tarkoitus / paikka
Tidpunkt och längd
määrä
Typ av, syfte och plats för kursen / utflykten /
Antal
lägret
deltagare

Koulutustilaisuuksia /

Yhteenveto vuoden koulutus-, leiri-, ja retkitoiminnasta retkiä / leirejä yhteensä
Utbildnings-, läger-, utflyktsverksamhet, sammandrag Totalt antal kurser / läger /
utflykter under året

Osallistujamäärä
yhteensä
Antal deltagare

Kpl
St.
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Määrän selvittämiseksi kootaan tiedot tilaisuuksien ja kokoontumiskertojen määristä
sekä tilaisuuksien ja ryhmien kävijämääristä. Tilaisuuksiksi katsotaan myös yhdistyksen
järjestämät ryhmien osallistumiset muualla järjestettävään toimintaan (esim.
teatterimatkat).
För utredning av verksamhetens omfattning sammanställs uppgifterna om antalet
evenemang och sammankomster samt antalet deltagare i evenemangen och
grupperna. Som evenemang räknas också av föreningen ordnat deltagande i
Mikäli tila ei riitä, niin
verksamhet någon annanstans (t.ex. teatterresor)
jatka sivun
Toimintamuoto (muut kuin kohdissa 2, 3, 4 ja 5
Yhdistyksen jäsenet,
Yleisö,
kääntöpuolelle
mainitut) Tilaisuuden luonne ja tarkoitus.
järjestäjät / tilaisuus
kävijät /
Om utrymmet inte räcker Verksamhetsform (andra än de som nämnts i
Föreningstilaisuus
till, fortsätt på omstående punkterna 2, 3, 4 och 5) Typ av evenemang och medlemmar,
Publik,
sidan
dess syfte
anordnare /
besökare
evenemang
/evenemang
6.
TOIMINNAN MÄÄRÄ
VERKSAMHETENS
OMFATTNING

Yhteenveto vuoden muista
tilaisuuksista
Sammandrag av övriga evenemang
under året

Tilaisuuksia
yhteensä
Totalt antal
evenemang

Yhdistyksen jäsenet,
järjestäjät yhteensä
Totalt antal föreningsmedlemmar, anordnare

Yleisö, kävijät
yhteensä
Publik, totalt
antal
besökare

Kpl
St.
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7.
TOIMINNAN LAATU JA
MUUT ERITYISTEKIJÄT
VERKSAMHETENS
BESKAFFENHET OCH
ANDRA
SPECIALFAKTORER

Selosta lyhyesti ja havainnollisesti yhdistyksen toiminnan laatuun ja muihin
erityistekijöihin liittyvät piirteet, jotka tulisi ottaa huomioon yleisavustusten jaossa.
Redogör kort och åskådligt för sådana drag i verksamhetens beskaffenhet och andra
specialfaktorer inom föreningen, vilka borde beaktas vid fördelningen av de allmänna
bidragen.
Toiminnan säännöllisyys
Verksamhetens regelbundenhet

Mikäli tila ei riitä, niin
jatka sivun
kääntöpuolelle
Toiminnan tuloksellisuus
Om utrymmet inte räcker Verksamhetens resultat
till, fortsätt på omstående
sidan

Menestys
Framgång

Toiminnan merkitys kuntalaisten harrastusten monipuolistajana
Verksamhetens betydelse för mångsidigare hobbymöjligheter för kommuninvånarna

Uusimuotoinen toiminta, jota yhdistys ei aiemmin ole harjoittanut tai jota kunnassa
aiemmin ei ole ollut tarjolla
Ny verksamhet som föreningen inte tidigare har bedrivit eller som inte tidigare har
erbjudits i kommunen

Kokeiluluonteinen toiminta
Verksamhet på försök

Yhteistyöprojektit
Samarbetsprojekt
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Alueellinen toiminta
Regional verksamhet

Erityiset kohderyhmät (esim. työttömät, vammaiset, eri ikäryhmät)
Särskilda målgrupper (t.ex. arbetslösa, handikappade, olika åldersgrupper)

Yhdistyksen käyttämät tilat
Lokaler som föreningen använder

Panostus ohjaushenkilöstöön
Satsning på ledarpersonal

Kansainvälinen toiminta
Internationell verksamhet

Muut huomioitavat tekijät
Annat som borde beaktas

Kunnan käsittelymerkinnät
Kommunens anteckningar

1
2
3
4
5
6
7
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