
 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Nuorisotoimi 

Nuorisoyhdistyksen erityisavustushakemus v.       

Hakijan tiedot 

Seura/yhdistys/ryhmä Osoite 

              

Pankki Tilinumero 

              

Kotipaikka Y-tunnus 

              

Jäsenmäärä Verkkosivuston osoite 

              

Toimihenkilöiden tiedot 

Puheenjohtaja tai muu toiminnasta vastaava Puhelinnumero 

              

Osoite Sähköpostiosoite 

              

Sihteeri Puhelinnumero 

              

Osoite Sähköpostiosoite 

              

Rahastonhoitaja Puhelinnumero 

              

Osoite Sähköpostiosoite 

              

  



 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Toiminta 

Toiminnan tarkoitus ja toteuttamistavat 

      

Toimintapaikat 

       

Haettava avustus 

 Kerhotoiminta-avustus, 

 hyväksyttävien kerhotilaisuuksien lukumäärä:        

 Leiritoiminta-avustus, 

 hyväksyttävien leirivuorokausien lukumäärä:        

 Retkeilytoiminta-avustus, 

 hyväksyttävien retkivuorokausien lukumäärä:        

 Koulutus- ja kurssitoiminta, 

 hyväksyttävien koulutuspäivien lukumäärä:        

 hyväksyttävien kurssituntien lukumäärä:        

 Bändien yms. ryhmien toiminta-avustus 

   Välineistö ja vuokra-avustus 

   Tallenneavustus 

   Keikkamatka-avustus  

Lisätietoja 

      

  



 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Liitteet 

 Selvitys avustettavan toiminnan tuloista ja menoista 

Allekirjoitus 

Päivämäärä Paikka 

              

Hakijan allekirjoitus 

  

Hakijan nimenselvennys Asema hakijaseurassa/yhdistyksessä/ryhmässä 

              

  



 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Kerhotoiminta 

Taulukko 1. Kerhotoiminnan tilaisuudet 1 / 2. 

Pvm Klo Osanottajia kpl Toteutuspaikka Ohjaajat 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  



 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Kerhotoiminta 

Taulukko 2. Kerhotoiminnan tilaisuudet 2/ 2. 

Pvm Klo Osanottajia kpl Toteutuspaikka Ohjaajat 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Raahen kaupunki / nuorisopalvelut, Kirkkokatu 14 A, 92100 Raahe 

Leiritoiminta 

Taulukko 3. Leiritoiminnan tilaisuudet 

Pvm Klo Osanottajia kpl 7–28 v. Toteutuspaikka 
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