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Vuodelle

c^ö/5"

Tutustukaa ennen hakemuslomakkeen täyttämistä sen täyttöohjeeseen lomakkeen sivuilla 5 - 6, sekä hakemus-
lomakkeen sivulla 4 mainittuihin ehtoihin. Kiinnittäkää myös huomiota avustushakemuksen jättämiselle asetettuun
määräaikaan.

HAKIJAN PERUSTIEDOT

1
Hakijan tiedot

Yhteisön virallinen nimi

/^/J/^ ^+^6j^r^^ KJ^(~ /'lf

Reklsteröimlspäivä

/ö, ^ J^8
Rekisterinumero

°lHti^l
Y-tunnus

OSL^^^-1
Yhteisön jakeluosoite ^

To/nä^v /'^/(^
Puhelinnumero

ÖhöSö^^ö^
Faksi

Postinumero

öö^3b

Kotipaikka

He^(^ i'^ ^c-
Postitoimipaiyc<a

fSM£<f
SähköpostiosoiteUosoite ll'

ie. f ^oTs a,^ AC" 6 /!€^ /'/
Tilin numero IBAN-muodossa

Pankkiyhteys Tl 60 10 11 3 Oöö^ö^b^
Nimi

Yhteyshenkilö
Jakelua;

Ale- rj^ ^ujQ-ka^ OLA' ^ e^»

öl^€Jr\ l) n \C. 3
Postinumero

öö^

Puhelin virka-aikana

Ö^Ö^^^)
Postitpimipaikk, t

H^^i/\i^
Sähköpostiosoite

^y\e^r\c^ . ^i^ö+^cJ
olWn

o^ne^n

Toimihenkilöt

Hallituksen tai jqhtoKtlnnanj^yheenjohtaja

/^eri^ ^ulö+ScJc^ne-^
Taloudesta vaftacTaloudesta valtaava

Oc^~h ^—i ^_w\c^ c^
Tilintarkastaja

G-T-Tf VJ <s-Hi n^
Tilintarkastaja

Mö-rUti^ V^c^rc^

Puhelin virka-aikana

öb^^ö/-t^öa\

Ö^VÖ^T^M
0^)^^3733
0^0^/05^

Haettava avustus
eujpa, kipaimin o

öa^ds^(ts^^an :tnk4^i^K°h'£^U<o(<^Ctt/t -
euroa, numeroin

.(^^ö ^,£-nf\an(

-h^C^Ök^L^i'^(^C^ t<cJ<_^) klLy^KVie^fCy^ö
t/

V^ö-^cl ^vc.£^ <r>A6ö, 03

\^-^w^
fLcölc^a-öLv/^1~^ .- • -— /

-l^losac^ W^" j& &^e^
mc^po^c^y Vuö^^ ^L/../ /.
'.^o<tr^^^h~ h^ca^ /»fctefe^c^

S€a^e. ^^- su^r^^.^
v^^j^^ ^^ ^r"TSSW^
um>"'^s' ^^^^^ k^/u^ s^ ^/e<< ^
^>cu^c— '^c^^r^^c^ „

6
Haettavan
avustuksen
käyttötarkoitus

u o"
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7
Toiminta
(Ks. täyttöohje
kohta 7)

y^?^ -

^y^ ~
C/e^ {JbiLt^e^ ,>'^t^^j^/^'^^ ,)U^^^?/^.G"C'

^^^^SS^^^'T;£A^:^'
Ä^W?in^S^'^^CT^^ ö^-^ak, örv^t^s®^?»^.^^®to£^.T^^-1^^^R^^^^.^^\&K^^^^rw^^\^^ff^'^^^^S^a^^^^^ r~~e^^^

l^a^"%^S±^?^'^^^.^ä&^|fö^^ö^?^^ l^a%' ^^^ ^ff^^^^^-i
Harjoittaako yhteisö liiketoimintaa

MEI D Kyllä

v rcLlvo'

8
Yhteisön

jäsenmäärä ja

jäsenmaksut

edellisenä

toimintavuonna

Hakijayhteisö |n.^2?Z5Z)
Alayhdistykset

Alaosastot

Jäsenmaksun suuruus

Koko jäsenmäärä

Henkilöjäsenet

^
Yhteisojäsenet

Henkilöjäsen, euroa

Näistä helsinkiläisiä

Henkilöjäsenet

^ÖÖÖ
Yhteisojasenet

Yhteisöjäsen, euroa

l Huomautukset

^O.CL»VI>VU=-^ UAi-

^^~i£sc^('<l
»/\Ct.«

^yjt^^

iuLVts&
Tilat, jotka kaupunki on osoittanut hakijan käyttöön (neliömäärä Ja tiloista maksettava korvaus)

Etuisuudet

Kaupungilta saadut lainat ja/tai takaukset

10
Edelliset
avustukset

<olmena edellisenä vuotena saadut avustukset
Yhteisö

EU

/aitio

?AY

luut

Vuosi euroa Myöntänyt viranomainen Käyttötarkoitus
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n
Edellisen
avustuksen

käyttö
(Ks. täyttöohje
kohta 11)

Selvitys Helsingin kaupungilta saadun edellisen avustuksen käytöstä (Tarvittaessa käytetään erillistä liitettä.)

Vao Lrc--ccju<s fu^ on- ^S^-l-etty <^tJ^S6<a/G^ ^fc7l0^
^ oQju^^-ej^ \ju^hjrc^^LijLu^^u^ -W^)^c^ (TLLU '

QeJS^o^^-

Vaok- icn/^i o^ .^y^. ^r ^ö/' ^l^^-
-k7&- \j^ f^ ^ä^S^i^^^' V^ö-^^^-

i&'Z,lfr^ '^^IL^L.
iSlV^' ^^J^',. ^. ^^A^TC~
^•^^cJ^^-J^- M^^U^(P^ L^^
^£<rk sa^c^ ^e3c:^Ji^c. j^ \j^^^^e^
^1 e^&m^ ^ nS ^^ Tt^~ fa- '^ ^ y0-^* ^<-t^t^t^ - ^<a •^ ^ ö o.
^•f-e^^ moA.^G;s<0^' ^f.^^ -^f^/^a.^ ^
flÄ^^C^ ^^^^^,^^^^^^. ^^•/^^
\af^U'e- ^ <s^< iy^c^^Q^e^ ^ir^^yS.^K^t t^^Q^ic,

12
Lisätiedot

13
Liitteet

Hakemukseen oheistettavat liitteet (Rasti asianomaiseen ruutuun)

Toimintasuunnitelma ja talousarvio (Vuodelle, jota hakemus koskee)

Vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus (Edelliseltä tilikaudelta)

Jäljennös tilintarksstuskertomuksesta / tolminnantarkastuskertomuksesta (Edelliseltä

ilikaudelta)

Pankkiyhteystiedoista pankin ilmoitus tilinomistajasta (Ks. täyttöohje kohta 13)

Yhteisön säännöt (Ks. täyttöohje kohta 13)

Vuosikokouksen pöytäkirja

Huomautukset , il/—

7fc/^/s€t^n ^y^y^


