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ESPOON KAUPUNKI 
Nuorisopalvelut 

HAKEMUS 
Kohdeavustus vuodelle ________ 
Hakuajat 15.1., 30.4., 30.9. mennessä 

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT (päätöstiedot postitetaan tähän osoitteeseen) 

Hakija Nuorisoyhdistys/osasto Nuorten toimintaryhmä 

Yhdistyksen/toimintaryhmän virallinen nimi Y-tunnus 

Rekisteröitymisaika Rekisterinumero Kotipaikka 

Postiosoite Postinumero ja - toimipaikka 

Sähköposti www-sivut 

Tilinumero (IBAN) 

2. TOIMINTA JA TOIMINTA-ALUE 

Toiminta 
Partio Toimintaa varhaisnuorille Poliittinen nuoriso- ja opiskelijatoiminta 

Harrastekerhot Hengellinen toiminta Muu, mikä: 

Toiminta-alue Espoonlahti Keski-Espoo Matinkylä-Olari Pohjois-Espoo Suur-Leppävaara Tapiola 

3. HAETTAVA AVUSTUS JA KÄYTTÖTARKOITUS 

Kohdeavustus (euroa) 

Avustuksen käyttötarkoitus, ajankohta ja paikka (tarvittaessa käytä erillistä liitettä) 

4. HALLITUKSEN / JOHTOKUNNAN / TOIMINTARYHMÄN JÄSENET 

Puheenjohtaja Henkilöllä on allekirjoitusoikeus 

Henkilötunnus Puhelin Sähköposti 

Postiosoite Postinumero ja - toimipaikka 

Sihteeri Henkilöllä on allekirjoitusoikeus 

Henkilötunnus Puhelin Sähköposti 

Postiosoite Postinumero ja - toimipaikka 

Taloudenhoitaja Henkilöllä on allekirjoitusoikeus 

Henkilötunnus Puhelin Sähköposti 

Postiosoite Postinumero ja - toimipaikka 

Muut jäsenet (mikäli nimenkirjoitusoikeus esim. varapuheenjohtaja) Henkilöllä on allekirjoitusoikeus 

Postinsaaja 
Yhdistyksen/toimintaryhmän posti lähetetään: 
Maapostina (valitse max. 2): 

kohta 1 hakijalle puheenjohtajalle 

sihteerille taloudenhoitajalle 

Sähköpostina (valitse max. 2): 

kohta 1 hakijalle puheenjohtajalle 

sihteerille taloudenhoitajalle 

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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5. JÄSENMÄÄRÄ (vuoden alussa oleva tieto, ei arvio) 

Yhdistyksen tai toimintaryhmän espoolaisten jäsenmäärä ja jäseniin verrattavien toimijoiden määrä 

Tytöt (jäsen) Pojat (jäsen) Yhteensä (jäsen) 

7–20 vuotiaat 

21–28 vuotiaat 

Yhteensä 

6. OSALLISTUJAT 

Espoolaisten osallistujamäärä 

Tytöt (jäsen) Pojat (jäsen) Yhteensä (jäsen) 

7–20 vuotiaat 

21–28 vuotiaat 

Yhteensä 

7. TULO- JA MENOARVIO 

Kulut euroina (esim. askartelutarvikkeet 50 €) Euro Tuotot euroina (esim. osallistumismaksut 110 €) Euro 

Yhteensä Yhteensä 

8. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS (sääntöjen mukaan) JA LISÄTIETOJEN ANTAJA 

Allekirjoittaessaan hakija sitoutuu antamaan kokonaisselvityksen hankkeen talouden toteutumisesta avustuspäätöksessä mainittavaan päivämäärään mennessä ja 
palauttamaan myönnetyn avustuksen takaisin mikäli hakija rikkoo liikunta- ja nuorisolautakunnan avustuksista annettuja ohjeita. Hakija sitoutuu myös pitämään tilinsä 
ja hallintonsa avoimina kaupungin järjestämää tilintarkastusta varten. 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys Mahdollinen toinen allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lisätietoja tähän hakemukseen antaa: nimi, osoite ja puhelinnumero 

LISÄTIETOJA kohdeavustushakemukseen liittyvissä asioissa saat: 
internetsivuiltamme osoitteesta www.espoo.fi/nuorisoavustukset 

www.espoo.fi/nuorisoavustukset
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