
Kouvolan kaupunki  
Nuorisopalvelut
Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola 
puh. 020 61511 

 TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS VUODELLE 

 TILITYS VUODEN           AVUSTUKSESTA

Saapunut Diaarinumero 

Hakijan 
tiedot 

Yhdistyksen nimi Y-tunnus

 Nuorisoyhdistys/-osasto   Nuorten toimintaryhmä 
Rek.nro Rek.vuosi 

Kotipaikka Kotisivun osoite Yhdistyksen IBAN-pankkitili 

Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Jäsenet Yhdistyksen voimassa olevan toimija-/jäsenluettelon mukaiset jäsenet Määrä 

A. Toimija-/jäsenmäärä yhteensä

B. Toimija-/jäsenmäärästä alle 29-vuotiaita

C. Toimija-/jäsenmäärästä alle 29-vuotiaita naisia

D. Toimija-/jäsenmäärästä alle 29-vuotiaita miehiä

E. Toimija-/jäsenmäärästä 29-vuotiaita tai vanhempia

F. Alle 29-vuotiaiden toimijoiden/jäsenten osuus kokonaistoimijamäärästä %

G. Alle 29-vuotiaiden toimijoiden/jäsenten toimintaan osallistumisten kokonaismäärä

H. Jäsen-/toimijamaksu/vuosi €

Toimijaksi luetaan yhdistyksen säännölliseen toimintaan osallistuneet (ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen), esim. kerholaiset, leiri-
läiset ja tapahtumien ja toimintojen järjestäjät. 

Alle 29-vuotiaiden toimijoiden/jäsenten toimintaan osallistumisten kokonaismäärä lasketaan seuraavasti: 
esim. tanssikerho kokoontunut 12 kertaa x 10 alle 29-vuotiasta osallistujaa = 120 osallistumiskertaa + yhdistyksen hallitus tai 
muu toimikunta kokoontunut 16 kertaa x 8 alle 29-vuotiasta osallistujaa = 128 osallistumiskertaa = toimijoiden/jäsenten toimin-
taan osallistumisten kokonaismäärä 248.

Mahdolliset tausta-/tukiyhteisöt Jäsenmaksu €/vuosi 

Yhteensä 

Toimipaikat Tila Pinta-ala m² 

Omistaja Vuokra €/kk 

Toimi- 
henkilöt 

Puheenjohtajan nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinnumero Postitoimipaikka 

Nuorisoasioista vastaava Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 



2 

Haettava 
avustus ja 
käyttö- 
tarkoitus 

Avustussumma, jota haetaan € 

Käyttötarkoitus pääkohdittain (tarkemmat tiedot liitteenä) 

Luettelo muualta haetuista/haettavista avustuksista tälle vuodelle Haetaan € 

Kuluvan tilikauden talousarvio € Edellisen tilikauden yli/alijäämä € 

Selvitys 
edellisen 
avustuksen 
käytöstä 

Varsinaisen nuorisotoiminnan tulot ja menot toimintakaudelta, 

toimintakausi:  
Tulot € Menot € 

Koulutustoiminta 

Leiri- ja retkitoiminta 

Harrastus- ja virkistystoiminta (esim. kerhot ja tapahtumat) 

Kansainvälinen toiminta 

Henkilökunnan palkkaus 

Tiedotus ja hallinto (esim. markkinointi ja vuokrat) 

Jäsenmaksut, varainhankinta 

Muu, mikä 

Yhteensä 

Erittely tilitettävällä toimintakaudella saaduista avustuksista Avustus € 

Kouvolan kaupungin nuorisotoimiala 

Yhteensä 

Liitteet  Toimintakertomus 

 Tilinpäätös 

 Tilintarkastuskertomus 

 Toimintasuunnitelma 

 Talousarvio 

 Ote yhdistysrekisteristä ja yhdistyksen säännöt (uudet hakijat) 

Yhdistyksen 
allekirjoitus 

Päiväys 

Allekirjoitus (sähköisesti riittää) Allekirjoitus  

30.5.2017 

Hakemuksen tulee olla perillä määräpäivä klo 15 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Hakemus liitteineen toimitetaan ensijaisesti sähköisesti osoitteella kirjaamo(at)kouvola.fi tai Kouvolan 
kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola 
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