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ESPOON KAUPUNKI 
Nuorisopalvelut 

SELVITYS 
Kumppanuusraha vuodelta ________ 

1. YHDISTYKSEN/JÄRJESTÖN NIMI 

Yhdistyksen/järjestön virallinen nimi 

2. SAATU KUMPPANUUSRAHA 

euroa 

3. KÄYTTÖSELVITYS 

Tapahtuma/hanke 

Ajankohta Paikka 

Espoolaisten osallistujamäärä 

Tytöt Pojat Yhteensä 

9–25 - vuotiaat 

4. TAPAHTUMAN/HANKKEEN TOTEUTUMINEN 

Toteutuiko tapahtuma/hanke suunnitelman mukaisesti (jatka tarvittaessa seuraavalla sivulla ja/tai kerro laajemmin erillisessä liitteessä) 

Postiosoite 
Espoon kaupungin kirjaamo 
PL 1 
02070 ESPOON KAUPUNKI 

Käyntiosoite 

Siltakatu 11 
02770 Espoo 

Faksi 

(09) 8162 2495 

Sähköposti 

kirjaamo@espoo.fi 
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4. TAPAHTUMAN/HANKKEEN TOTEUTUMINEN (... jatkoa edelliseltä sivulta) 

5. SELVITYS TULOISTA JA MENOISTA (liitteeksi oikeaksi todistetut kopiot kuiteista!) 

Kulut euroina (esim. osallistumismaksut 110 €) Euro Tuotot euroina (esim. askartelutarvikkeet 25 €) Euro 

Yhteensä Yhteensä 

6. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (sääntöjen mukaan) JA LISÄTIETOJEN ANTAJA 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys Mahdollinen toinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lisätietoja tähän hakemukseen antaa: nimi, osoite ja puhelinnumero 

LISÄTIETOJA kumppanuusrahahakemukseen liittyvissä asioissa saat: 
internetsivuiltamme osoitteesta www.espoo.fi/nuoret 

www.espoo.fi/nuoret
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