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Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta
(tarpeeton yliviivataan)

2. Haettava

avustus

3. Hallituksen
tai
johtokunnan
jäsenet

4. Muualta
haettavat saatu (€)
avustukset

ORIMATTILAN KAUPUNKI NUORISOJÄRJESTÖJEN
KOHDE/ PERUSAVUSTUSHAKEMUS vuodelle            

Saapunut          /        20      
nuorisoyhdistys nuorten toimintaryhmä
muu yhdistys

1. Hakijan tiedot Yhdistyksen tai toimintaryhmän nimi                                                                                       

                                                                                                             Perustamisvuosi            

Jakeluosoite                                                                                                                               

Postinumero ja osoitetoimipaikka                                                                                             

Sähköposti                                                                                                                                 

Pankki ja tilin numero                                                                                                               

a. Perusavustusta haetaan (€)                                                                                                 

Edellisen vuoden varsinaisen toiminnan kulut (€), myös arvio alle 29-v toiminnan kuluista

Avustuksen käyttötarkoitus pääkohdittain

Puheenjohtaja
Sähköpostiosoite Puhelin /matkapuhelin Faksi

Lähiosoite                                                                                                                                   

Sihteeri

Lähiosoite                                                                                                                                   

Avustuksen myöntäjä Edellisenä vuonna Tänä vuonna haetaan
(€)

(nuorten toimintaryhmän 
hakiessa kohdeavustusta tätä 
ei tarvitse täyttää)

Sähköpostiosoite Puhelin /matkapuhelin Faksi

Lähiosoite                                                                                                                                   

Taloudenhoitaja
Sähköpostiosoite Puhelin /matkapuhelin Faksi
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5. Edellisen vuoden

kaupungin myöntämät

avustukset

0-18-vuotiaat henkilöä €/vuosi
19-28-vuotiaat henkilöä €/vuosi
yli 28-vuotiaat henkilöä €/vuosi
YHTEENSÄ henkilöä €/vuosi

henkilöä

7. Tulevan Arvio osallistujamääristä
vuoden toiminta

         harvemmin kuin kerran/ kk           3-4 kertaa viikossa
          kerran/ kk           5-6 kertaa viikossa
          kerran viikossa           7 kertaa tai yli viikossa
         2 kertaa viikossa

         1 tapahtuma vuodessa
          2-3 tapahtumaa vuodessa
          4-6 tapahtumaa vuodessa
         7-10 tapahtumaa vuodessa
         11 tai yli tapahtumaa vuodessa

          1-2 tapahtumaa vuodessa
           enemmän kuin 3 avointa tapahtumaa vuodessa

          on ( toimitetaan liitteenä)
          ei ole

12. Jäsenyydet
järjestöissä
ja muissa
yhteisöissä

Perusavustus                        (€)

Muut avustukset                    (€) Tilikauden yli- / alijäämä                                    (€)

Avustukset yht.                      (€)

jäsenmaksu
jäsenmaksu
jäsenmaksu
YHTEENSÄ

Jäsenmäärän muutos (edellinen vuosi) alle 29-v

Toiminnan muoto /kohderyhmä (ikä) Toimipaikka

6. Orimattilalaisten 
jäsenten määrä ja 
jäsenmaksu

Järjestön nimi

9. Eri toimintojen koko-
naismäärä orimat-
tilalaisille  (alle 29-v), 
Yhdistyksen järjestämät 
(säännöllisestä 
toiminnas-
ta poikkeavat) leirit, 
retket, matkat

10. Orimattilalaisten 
nuorten aktivointi- 
Yhdistyksen järjestä-
mät, kaikille nuorille 
avointen ja maksutto-
mien tapahtumien mää-
rä/ vuosi (alle 29-v)

11. Eettiset ohjeet 
koskien päihteiden 
käyttöä ja kiusamista

8.  Säännöllisten 
kerhojen ja kokoon-
tumisten määrät 
orimattilalaisille (alle 29-
v)
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15. Päiväys ja
allekirjoitus

Yhteyshenkilö:

Puhelin:

Sähköposti:

                Tiedot saa luovuttaa kaupungin käyttöön, rekisteriselosteen mukaisiin tarkoituksiin
                Yhdistyksen yhteyshenkilön tiedot saa julkaista kaupungin nettisivuilla

Sivistys ja hyvinvointivaliokunta

16. Yhdistyksenne 
yhteyshenkilön tiedot 
jotka saa liittää 
Orimattilan kaupungin 
yhdistysrekisteriin

13. Liitteet Toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) ja tilintarkastuskertomus
edelliseltä kaudelta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle, jolle avustusta haetaan
Yhdistyksen tai toimintaryhmän säännöt(uusi hakija). Myöhemmin tulee
ilmoittaa muutoksista
Ote yhdistysrekisteristä (uusi hakija). Myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista

                       Eettiset ohjeet koskien päihteiden käyttöä ja kiusaamista

17. Palautusosoite Orimattilan kaupunki

Pappilantie 2 / PL 44
16301 Orimattila

14.  Lisätietoja antaa 
tarvittaessa

Nimi ja osoite Puhelin /matkapuhelin Sähköpostiosoite

Paikka ja aika Allekirjoitus
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