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Nuorisotoimi 

Nuorisoyhdistyksen yleisavustushakemus, vuosi        

Pakolliset kentät ovat merkitty tähdellä (*). 

Yhdistyksen tiedot 

Seuran, yhdistyksen tai ryhmän nimi * 

       

Jäsenmäärä *        Jäsenistä alle 29-vuotiaita *        

Pankkiyhteys * Y-tunnus tai PRH-tunnus 

              

Yhdistyksen kotipaikka * 

       

Toimipisteet / toiminta-alue 

      

Yhdistyksen www-osoite 

       

Valtakunnallinen keskusjärjestö 
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Yhteyshenkilöt 

Yhteyshenkilö avustushakemuksen käsittelyssä 

Yhteyshenkilö saa tiedon avustuspäätöksestä sähköpostitse. 

Etunimi * Sukunimi * 

              

Lähiosoite * 

       

Postinumero * Postitoimipaikka * 

              

Puhelinnumero * Sähköpostiosoite * 

              

Seuran, yhdistyksen tai ryhmän muut yhteyshenkilöt 

Puheenjohtajan nimi 

       

Puheenjohtajan puhelinnumero Puheenjohtajan sähköposti 

              

Sihteerin nimi 

       

Sihteerin puhelinnumero Sihteerin sähköpostiosoite 

              

Rahastonhoitajan nimi 

       

Rahastonhoitajan puhelinnumero Rahastonhoitajan sähköpostiosoite 
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Avustuksen tiedot 

Kuinka paljon haette nyt yleisavustusta? * €        

Kuinka paljon saitte avustusta viime vuonna? * €        

Oletteko tänä vuonna saaneet tai hakeneet avustusta muualta? Jos olette, ilmoita avustuksen 

määrä (euroa, €) ja miltä taholta avustus on saatu/haettu. 

       

Kuvaus yhdistyksen, seuran tai ryhmän toiminnasta * 
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Liitteet 

Yleisavustusta maksetaan vasta siinä vaiheessa, kun kaikki pyydetyt liitteet on toimitettu. Jos 

kaikkien liitteiden lähettäminen ei ole mahdollista, lähetä liitteet jälkikäteen Raahen kaupungin 

sähköisen asioinnin kautta. 

1. Talousarvio kuluvalle vuodelle 

 Talousarvio liitteenä  Talousarvio toimitetaan myöhemmin 

 Toimintasuunnitelma liitteenä  Toimintasuunnitelma toimitetaan 

myöhemmin 

 Tilinpäätös liitteenä  Tilinpäätös toimitetaan myöhemmin 

 Toimintakertomus liitteenä  Toimintakertomus toimitetaan myöhemmin 

 Toiminnantarkastuskertomus liitteenä  Toiminnantarkastuskertomus toimitetaan 

myöhemmin 

2. Toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle 

3. Tilinpäätös viime vuodelta 

4. Toimintakertomus viime vuodelta 

5. Toiminnantarkastuskertomus viime vuodelta 

Allekirjoitus 

Päiväys Paikka 

              

Hakijan allekirjoitus 

  

Hakijan nimenselvennys Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä 
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