
                                                  LIITE 1 NUORISOJÄRJESTÖJEN
                                       YLEISAVUSTUSHAKEMUKSEEN

Avustus vuodelle 2020

Vakuutamme antamanne tiedot oikeiksi.
Paikka ja päivämäärä, sääntöjen mukaiset allekirjoitukset ja nimenselvennykset

Yhdistys Nimi Avustushakemuksen perusteena oleva
toimintakausi

Tilaisuudet Tilaisuudet alle 29-vuotiaille, lkm

- tilaisuuksiin osallistuneiden määrä:

Tilaisuudet yli  29-vuotiaille, lkm

- tilaisuuksiin osallistuneiden määrä:

Täysi-ikäisten, koulutettujen ohjaajien
lukumäärä                               __________

Alaikäisten, koulutettujen ohjaajien
lukumäärä

                               __________

Varsinainen toiminta   (edellisen tilivuoden toteumat)

1. Kerhotoiminta Tuotot + €
+/-                                  €

Kulut -                                      €

2. Leiri- ja retkitoiminta Tuotot +                                     €
+/-                                  €

Kulut - €

3. Kansainvälinen
toiminta

Tuotot +                                     €
+/-                                  €

Kulut - €

4. Erityisnuorisotyö Tuotot +                                     €
+/-                                  €

Kulut -                                      €

5. Ohjaajakoulutus Tuotot + €
+/-                                  €

Kulut -                                      €

6. Palkkaus Tuotot +                                      €
+/-                                  €

Kulut -                                       €

7. Tilavuokrat/omien tilojen kulut nuorisotoiminnan
osalta

- € - €

8. Muut nuorisotoi-
minnan kulut

Tuotot + € +/- €
€

Kulut - €

Tilikauden ylijäämä/alijäämä: +/-



Täyttöohjeet:

1. Kaikki kerhotoiminnan menot ja tulot.

2. Kaikki kulut, jotka muodostuvat paikallisesta leiri- ja retkitoiminnasta sekä osallis-
tumisesta piirin tai liiton leireille tai kansainvälisille leireille.
Tuottoihin osallistumismaksut ja muualta saadut avustukset.

3. Kaikki kulut, jotka muodostuvat kansainväliseen nuorisotapahtumaan osallistumi-
sesta tai sisar-/veljesjärjestön kutsusta heidän tapahtumaansa osallistumisesta.
Tuottoihin osallistumismaksut ja muualta saadut avustukset.

4. Kaikki sen toiminnan menot ja tulot, jotka järjestö on omassa toiminnassaan määrit-
tänyt erityisnuorisotyöksi (esim. työttömät, kehitysvammaiset ym.)
Tuottoihin tulee kaikki osallistumismaksut ja muualta ko. tarkoitukseen saadut
avustukset.

5. Kaikki järjestön toteuttaman koulutustoiminnan menot  (kouluttaja, tarjoilu, vuokrat,
matkat, materiaali). Samoin perustein esim. piirijärjestön tai liiton järjestämiin koulu-
tuksiin osallistumisesta aiheutuneet koulutuskulut.
Tuottoihin tulee kirjata kaikki osanottomaksut ja muualta saadut avustukset.

6. Tähän kirjataan vain päätoimisesti nuorisotyötä tekevän henkilön palkkakulut tai se
osa palkkakuluista, joka koskee nuorisotyötä.
Tuottoihin tulee kirjata kaikki muualta palkkaamiseen saadut avustukset.

7. Tähän kirjataan vain nuorisotyötä varten vuokrattujen tilojen vuokrakulut ja kiinteis-
tökuluista vain se osa, joko on käytetty nuorisotoimintaan esim. jako kokonaisme-
noista nuorisotyöhön käytettyjen tuntien mukaan.

8. Kaikki muut kirjanpidon tuotot ja kulut, joita ei ole merkitty edellä mainittuihin koh-
tiin.


