NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTA-AVUSTUS
Yhdistyksen nimi

Yhteyshenkilö:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Tilinumero, jolle avustus maksetaan:
Y-tunnus:

Toiminta
Kerhot, ryhmät, tms….

Lukumäärä

Omat tapahtumat
Yleisötapahtumat
Toimijoiden kokonaismäärä

Toiminnan järjestelyissä
mukana olevat henkilöt
Omat koulutukset
Muiden järjestämät koulutukset

Osallistumiskertoja yhteensä _____
alle 29 v./yli 29 v. _____/______
Osallistumiskertoja yhteensä _____
alle 29 v./yli 29 v. _____/______
Osallistujamäärä yhteensä _____
alle 29 v. naiset
yli 29 v. naiset
alle 29 v. miehet
/yli 29 v. miehet
alle 29 v./yli 29 v.
_____/______
Osallistujamäärä yhteensä: _____
Osallistujamäärä yhteensä: _____

Muualta saadut ja haetut avustukset

Muuta huomioitavaa

Yhteisön varsinaisen toiminnan tuotot:__________________e
Yhteisön varsinaisen toiminnan kulut:___________________e.

LIITTEET (tuki- ja hallintopalveluiden merkintöjä varten)
Toimintakertomus
Tuloslaskelma
Tase
Tilintarkastuskertomus
Toimintasuunnitelma
Taloussuunnitelma
Yhteisön tietolomake

Avustuspäätöksen saa lähettää antamaani sähköpostiosoitteeseen (rasti ruutuun)

Päivämäärä

Allekirjoitus

NUORISOPALVELUJEN TOIMINTA-AVUSTUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE
TOIMINTA
Kerhot, ryhmät yms: Kuinka monta säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää yhdistyksessä toimii.
Säännöllisyyden kriteerinä on, että ryhmä kokoontuu vähintään kerran kahdessa viikossa.
Osallistumiskertoja yhteensä: Kuinka monta käyntikertaa ryhmien kokoontumisista on yhteensä kertynyt, eli
jokaisen kerhoillan osallistujamäärät + vetäjät lasketaan yhteensä jaoteltuna alle ja yli 29 v.
Tapahtumien lukumäärä:
* Omat tapahtumat: Kuinka monta omaa tapahtumaa on järjestetty = tapahtumat, jotka järjestetään omalle
jäsenistölle ja jotka eivät ole avoimia muulle yleisölle
*Kuinka monta osallistujaa omassa tapahtumassa on ollut, jos useampipäiväinen tapahtuma, niin lasketaan
yksi osallistuja / päivä. Osallistujat jaotellaan alle 29 v / yli 29v
*Yleisötapahtuma: tapahtuma on avoin, johon voi kuka tahansa osallistua
* Yleisötapahtumien osallistujamäärä: Kuinka paljon yleisötapahtumissa on ollut yhteensä osallistujia
(tarvittaessa arvio)
Toimijoiden kokonaismäärä: lasketaan kaikki säännöllisesti toimintaan osallistuvat tai toimintaa
järjestämässä olevat henkilöt jaoteltuna alle 29 v/ yli 29 vuotiaisiin naisiin ja miehiin
Toiminnan järjestämisessä mukana olevien henkilöiden määrä jaoteltuna alle 29 v/ yli 29 v:
Kuinka paljon yhdistyksen perustoiminnassa, eri tapahtumien ja tilaisuuksien valmisteluissa ja toteutuksessa
on ollut yhteensä henkilöitä.
*Omien koulutusten määrä: kuinka monta koulutustapahtumaa yhdistys on itse järjestänyt
*Osallistujamäärä: kuinka paljon omissa koulutustilaisuuksissa on ollut yhteensä osallistujia
*Muiden järjestämien koulutusten määrä: kuinka moneen muiden järjestämiin koulutuksiin on
osallistuttu
*Osallistujien määrä: kuinka monta osallistujaa on ollut yhteensä muiden järjestämässä
koulutustilaisuuksissa
MUUALTA SAADUT JA HAETUT AVUSTUKSET
Edellisen vuoden toimintaan saadut muut kuin kunnan avustukset
Kuinka paljon ja mistä on saatu tai haettu avustuksia kunnan avustuksen lisäksi vuoden toimintamenoihin.

