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Nuorisolautakunta 

Nuorisotilan käyttöoikeushakemus 

Tiedot haettavasta nuorisotilasta 
Kiinteistö 

Huonetila(t) 

Käyttötarkoitus 

Käyttöaika 

Viikonpäivä(t) 

Kellonajat 
 - 

Saako tilaisuuden järjestäjä tilaisuudesta pääsylippu-, myynti- tai muita tuloja? 

 Kyllä  Ei 

Arvio toimintaan kerralla osallistuvien määrästä: 

Tiedot hakijasta 
Virallinen nimi 

Y-tunnus, PRH-numero (yhteisöt) tai henkilötunnus (yksityishenkilöt) 

Osoite 

Yhdyshenkilö Henkilötunnus 

Puhelinnumero (koti/työ) 

Sähköpostiosoite 
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Tilaisuuden vastuuhenkilö ja varahenkilö 

Vastuuhenkilö Henkilötunnus 

Puhelinnumero (koti/työ) 

Osoite 

Varahenkilö Henkilötunnus 

Puhelinnumero (koti/työ) 

Osoite 

Hakija sitoutuu huolehtimaan siitä, että käyttöön annetuissa tiloissa noudatetaan nuorisolautakun-
nan hyväksymiä ohjeita tilojen käytöstä sekä kaupungin mahdollisesti antamia muita ohjeita. Tilat 
jäävät käytön jälkeen siihen kuntoon kuin ne olivat tilaisuuden alkaessa. Hakija myös vastaa kiinteis-
tölle ja irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. 

Raahessa / 20 

Hakijan allekirjoitus: 

Hakijan Nimenselvennys:
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Päätös 

20 § 

 Käyttöoikeus myönnetään esitetyllä tavalla 

 Käyttöoikeus myönnetään muutettuna seuraavasti: 

 Käyttöoikeutta ei myönnetä. Perustelut: 

 Tilojen käytöstä peritään vahvistettu taksan mukainen vuokra 

Lisätietoja: 

/ 20 

Muutoksen haku 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, kehen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Raahen Nuorisolautakunta 
Ratakatu 13, 92100 RAAHE 

Päätös toimitettu tiedoksi: 
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Käyttäjähallintokunnalle / 20 

Hakijalle    / 

Raahessa    

Käyttövastaava 

Käyttövastaava    / 
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