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SEURAN TIEDOT 

TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS 
EDELLISEN VUODEN TOIMINNAN 
PERUSTEELLA 

Seuran nimi Lyhenne 

Osoite, johon virallinen posti osoitetaan Postitoimipaikka 

Laskutusosoite 

Kotipaikka Rekisteröintivuosi Pankkiyhteys 

Puhelin ja fax Y-tunnus

www-kotisivujen osoite Sähköpostiosoite 

TOIMIHENKILÖT KULUVANA VUONNA  
Puheenjohtaja 

Osoite 

Puh. koti / työ 

Sähköpostiosoite 

Sihteeri 

Osoite 

Puh. koti / työ 

Sähköpostiosoite 

Rahastonhoitaja 

Osoite 

Puh. koti / työ 

Sähköpostiosoite 

JAOSTOT 
JAOSTO YHTEYSHENKILÖ 

Nimi 

Osoite 

Puh. 

Nimi 

Osoite 

Puh. 

Nimi 

Osoite 

Puh. 

Nimi 

Osoite 

Puh. 

Nimi 

Osoite 

Puh. 
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1. Jäsentiedot
Edellisenä vuonna jäsenmaksun maksaneet 
Jäsenmäärä yhteensä: Kempeleläiset jäsenet: 

2. Osanottajamäärät seuran järjestämissä liikuntatapahtumissa ko. vuoden aikana
Kilpailijat, toimihenkilöt Yleisö 

3. Toimivien valmentajien/ohjaajien määrä
Liitteeksi valmentaja-/ohjaajaluettelo, joka laaditaan harjoituspäiväkirjojen perus- 
teella. 

Valmentajaksi katsotaan henkilö, joka suorittaa ohjaustyötä 4 tuntia viikossa väh. 
60 tuntia vuodessa. 
Ohjaustyö tulee olla tarvittaessa osoitettavissa harjoituspäiväkirjamerkinnöin. 

Valmentajia yhteensä: 

4. Osanottajien suoritemäärä harjoituksissa alle 18 v.
Suoritemäärä yhteensä: Kempeleläisten suoritemäärä: 

Alle 18-vuotiaiden osanottajien suoritemäärät seuran järjestämissä (ohjatuissa) harjoitustilaisuuksissa 

YKSI SUORITE = yksi osanottaja yhden kerran seuran järjestämässä harjoitustilaisuudessa. Harjoitustilaisuudeksi katso- 
taan myös jäsenen osallistuminen kilpailutoimintaan. Tiedot täytetään harjoituspäiväkirjojen mukaan. 

5. Osanottajien suoritemäärä harjoituksissa yli 18 v.
Suoritemäärä yhteensä: Kempeleläisten suoritemäärä: 

Yli 18-vuotiaiden osanottajien suoritemäärät seuran järjestämissä (ohjatuissa) harjoitustilaisuuksissa 

YKSI SUORITE = yksi osanottaja yhden kerran seuran järjestämässä harjoitustilaisuudessa. Harjoitustilaisuudeksi katso- 
taan myös jäsenen osallistuminen kilpailutoimintaan. Tiedot täytetään harjoituspäiväkirjojen mukaan. 

6. Seuran pää- ja sivutoimiset työntekijät
Nimi Tehtävä Palvelussuhteen voimassaoloaika, 

työaika tuntia / viikko 
Päätoimiset 
työntekijät 

Sivutoimiset 
työntekijät 
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7. Urheiluseuran urheilijoiden / joukkueen menestys kilpailuissa
(yleisessä sarjassa)

Kpl Urheilulaji Henkilö/joukkue 
SM 

PM-mitali 

EM-mitali 

MM/Olympia-mitali 

8. Erityisperusteet

Erillistä aktivoivaa toimintaa, jota ei edellä mainituissa kohdissa ilmene.

Matalan kynnyksen liikuntatoimintaa. Matalan kynnyksen liikuntatoiminnalla tarkoitetaan vapaa-ajalla 
säännöllisesti tapahtuvaa ohjattua liikunnallista toimintaa, joka on maksutonta. Toiminta on rentoa, 
hauskaa ja kaikille avointa. Toiminta ei pidä sisällään kilpailullista toimintaa ja se ei vaadi sitoutumista.

Toimintakauden aikana viikottain säännöllisesti toteutettua toimintaa erityisliikuntaa tarvitseville. 

Toimintakauden aikana viikottain säännöllisesti toteutettua toimintaa yli 65-vuotiaille. 
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Liitteet 

Valmentaja-/ohjaajaluettelo 

Tuloslaskelma ja tase 2021

Toimintakertomus 2021

Erillinen tilintarkastuskertomus 2021

Toimintasuunnitelma 2022

Seuran voimassaolevat säännöt, mikäli niitä ei ole toimitettu aiemmin 

Lisäselvitykset _  kpl 

Allekirjoitus (seuran nimen kirjoitusoikeus) 
Väärien tietojen antamisesta voidaan seuralta evätä toiminta-avustus 
kokonaisuudessaan. Ylläolevat tiedot vakuutamme oikeiksi 

Paikka ja aika 

/ 20 

Nimenselvennys Nimenselvennys 

Suostumme siihen, että myönnetyllä avustuksella voidaan kuitata mahdollisesti kunnalle erääntyneitä 
urheiluseuraa koskevia saatavia. 

_____________________________________
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