
RAUMAN KAUPUNKI  AVUSTUSHAKEMUS  
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 
Nortamonkatu 5  Vuosi ______ 
26100  RAUMA 
           Kulttuuri      Toiminta-avustus 
           Liikunta        Kohdeavustus 
           Nuoriso 
 
Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä 
palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2, 26100  RAUMA  
      
HAKIJA (Yksityinen) 
Nimi                                                                                        Henkilötunnus 
                                                                                                     
Osoite                                                                                     Puhelin 
                                                                                                           
Sähköpostiosoite                                                                    Kotipaikka 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
HAKIJA (Yhteisö)                                                                                       
Yhteisön nimi                                                                         Y-tunnus 
 
Rekisteröimisvuosi                                                                 Jäsenmäärä 
 
www-osoite                                                                             Kotipaikka 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Puheenjohtaja                                                                        Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Sihteeri                                                                                   Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                             *)  Tiedot julkisia 
Yhteyshenkilö                                                                         Puhelin 
 
Osoite 
 
Sähköpostiosoite 
                                                                                                                                            
 
*) Yhteystietoja voidaan julkaista kaupungin Internet-sivuilla. 
 
ANOTTAVA SUMMA 
 

 Toiminta-avustus  ____________  € 
 

 Kohdeavustus      ____________   €       Tilinumero: 
                                      
 
ALLEKIRJOITUS  (Virallisten nimenkirjoittajien allekirjoitukset) 
Paikka ja päiväys                 
                                            _____________________________      ______________________________ 
                                            Allekirjoitus                                                  Allekirjoitus                                                   
                                             
                                            Nimen selvennys                                             Nimen selvennys 
 
 

Hakemus saapunut 
 
__ / __ 20 __   Dr.nro _______ 
 



 
 
          
    
        NUORISOPALVELUJEN TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS   
 
                                             
 
 
 
HAKIJAN NIMI 
 
 
TOIMINTA 

• Kerhot, ryhmät tms.                      
                                            _____ lkm 

 

Osallistumiskertoja  yht.  ______ 
 alle 29 v. / yli 29 v.   ______  / ______ 
 

• Omat tapahtumat                         
                                                  _____ lkm 
 

Osallistumiskertoja yht.   ______ 
alle 29 v. / yli 29 v.  _____ / ______ 
 

• Yleisötapahtumat                        
                                           _____ lkm 
  

Osallistujamäärä yht. 
                                _______            

• Toimijoiden kokonaismäärä 
                                                 _____ lkm 
                                                  

naiset alle 29 v. ____ miehet alle 29 v. _____ 
 
naiset yli 29 v.   ____ miehet yli 29 v.   _____ 

• Toiminnan järjestelyissä  
       mukana olevat henkilöt 
                                          _____ lkm 

 

alle 29 v. / yli 29 v. 
 
                         ______ / ______                                                                                     

• Omat koulutukset 
                                           _____ lkm 

 

Osallistujamäärä yht. 
                                   ______ 

• Muiden järjestämät  
      koulutukset                   _____ lkm 

 

Osallistujamäärä yht. 
                                   ______ 

MUUALTA SAADUT JA HAETUT AVUSTUKSET 
 
 
 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA 
 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET 
 

 Toimintakertomus                  Toimintasuunnitelma 
 Tilinpäätös                              Talousarvio 
 Toiminnan- / Tilintarkastuskertomus 
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