
 

NUORISOYHDISTYKSEN TOIMINTAPISTELOMAKE, 
TOTEUTUNUT TOIMINTA 1.1. – 31.12.2018    
 
(pakollinen liite, palautus vuosiavustushakemuksen liitteenä 1.4.2019 klo 15.00 mennessä) 
 
Yhdistyksen nimi:       
 
Katso pisteiden kertymä toiminta-avustusten jakoperusteista, kohta 4.2 
  
Säännölliset, viikottaiset toiminnot voi laskea koko vuodelta yhteen  
esim. kerho 1h/vko 30 krt x 25 osall.= 750 pist. 
 
Pvm. tai ajanjakso Toiminta 

(kts. pistearvot / h avustusohjeista) 
Kesto / h 
 

Toimintatapahtumat x 
osallistujat  

Toiminta-
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  Toimintapisteet yhteensä vuonna 2018:       kpl 
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