
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 _______ 
 



  
 
   LIIKUNTAPALVELUJEN  TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS                                    
 
   
 
 
 
HAKIJAN NIMI 
 
 
NUORTEN OHJATTU KILPAURHEILUTOIMINTA (osanotto). Tiedot viimeiseltä täydeltä toimintakaudelta, koskien alle 18 v 
Laji Ryhmä Valmentaja Valmentajan 

/ohjaajan taso 
KATSO OHJE! 

Harjoitus- 
kerrat 
vuodessa 

Osallistujat 
keskimäärin 

Liikunta- 
palvelujen 
merkintöjä 

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
Liite: Osallistujaluettelo 



 
URHEILUSEURAN KOULUTUS-, VALMENNUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 
Koulutus 
 
 
 
 
 
 

Montako uutta henkilöä koulutettu 
(sisäisesti+ulkoisesti)? 
_________________ 
 
Montako vanhaa toimivaa valmentajaa/ohjaajaa on 
koulutettu (sisäisesti+ulkoisesti)? 
______________ 

Koulutukseen käytetty euromäärä (tositteet mukaan) 
 
__________ __  € 
 
 
 
______________ € 
 

TERVEYSLIIKUNTA 
Laji Ryhmä Ohjaaja Ohjatut kerrat 

vuodessa 
Osallistujat 
kesimäärin 

Liikuntapalvelujen 
merkintöjä 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

                                 
 

LIITTEET (Liikuntapalvelujen merkintöjä varten) 
 Toimintakertomus                        Talousarvio 
 Tase                                           Yhteisön toimintasäännöt tarvittaessa 
 Tuloslaskelma                              Yhteisön tietolomake 
 Toimintasuunnitelma                    Toiminnan- / Tilintarkastuskertomus 
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