
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 

KOHDEAVUSTUKSEN TILISELVITYS 1 (2) 

www.jyvaskyla.fi/avustukset 
Katuosoite Yhteystiedot 

Jyväskylän kaupunki Liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelut Liikuntainfo 
Kuntoportti 3 (2 krs.) 
40700 JYVÄSKYLÄ 

(014) 266 4257
liikunta.info@jyvaskyla.fi

Tiliselvityksen tulee olla tositteiden mukainen. Tiliselvityksen liitteinä tulee olla valokopiot tositteista. 
Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on 
myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.  

Hakemuksen 
tiedot Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan avustus _______________ € 

Myöntämispäivämäärä ____ /____ 20____    Asianumero _______    Hakemusnumero _____________ 

Tarkoitus, johon avustus on myönnetty ___________________________________________________ 

Yhteystiedot Avustuksen saaja 

Yhteyshenkilö 

Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköposti Puhelin 

Maksuosoite Tilinumero (IBAN-muodossa) 

Selvitys muista 
samaa kohdetta 
varten saaduis-
ta avustuksista: 
avustusten 
myöntäjät ja 
euromäärät 

Myöntäjä Euromäärä 

Lisätietoja 

Käännä 



Tositekopioihin 
perustuva kus-
tannuserittely 
avustuskohteen 
tuloista ja 
menoista 

 MENOT 

1. Palkat ja palkkiot ____________________

2. Tiedotus ___________________________

3. Tarvikkeet __________________________

4. Tilakustannukset _____________________

5. Kuljetukset _________________________

6. Muut kulut __________________________

YHTEENSÄ __________________________ 

TULOT 

1. Jäsenmaksut _______________________

2. Lipputulot __________________________

3. Myyntitulot _________________________

4. Kaupungin avustus ___________________

5. Muut avustukset _____________________

6. Muut tulot __________________________

YHTEENSÄ __________________________ 

kpl Liitteitä __________ 

Selvitys 
avustuksen 
käytöstä 

Lyhyt selvitys avustuskohteen toteutumisesta, ajankohdasta ja yleisö- tai osanottajamäärästä 

kpl Liitteitä __________ 

Allekirjoitus Paikka ja aika 

20/ ___________________________________      _____ ______    _________________ 

 

 

____________________________________ ___________________________________       
Allekirjoitus      Nimenselvennys 

Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhteisön tilit. Myöntäjä voi 
periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita. 
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