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Liikunnan toiminta-avustuksen hakuohje 2018  
 
Ennen varsinaisen avustuslomakkeen täyttämisen aloittamista hakijan tulee tutustua 
avustusohjeeseen ja liikunnan pistetaulukkoon (avustuksen määräytymisperusteet). 
 
Liikunnan toiminta-avustusta haetaan vuonna 2018 Seuraverkko.fi- palvelun kautta täytettävällä 
sähköisellä lomakkeella.  Toiminta-avustusta vuonna 2018 hakevien seurojen pitää kirjautua 
Seuraverkko-palveluun. Seuratoimintatietoja koskevat liitteet, joiden perusteella avustus 
määräytyy, tulee toimittaa 29.3.2018 klo 15:00 mennessä. Muut pakolliset liitteet 
(toimintakertomus, tase, tuloslaskelma ja toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017) voidaan 
toimittaa vapaa-aikakeskuksen toimistoon myöhemmin, kuitenkin viimeistään 13.4.2018 klo 15:00 
mennessä osoitteeseen vapaa-aikakeskus@nokiankaupunki.fi. 
 
Hakemuksen voi peruuttaa tai sitä voi täydentää määräajan kuluessa. Avustus maksetaan 
ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen antamisesta voidaan seuralta 
evätä perusavustus kokonaisuudessaan. Myöhässä jätettyjä hakemuksia ei huomioida. 
 
 
Liikunnan toiminta-avustushakemuksen täyttöohjeet 
 
Yhdistyksen perustiedot ja toimihenkilöt vuonna 2017 
 
Kaikki kohdat tulee täyttää huolella. 
 
Lajitiedot, jaostot ja järjestötiedot 
 
Kohdassa kysytään seuran järjestämien liikuntalajien määrää (alle 20-vuotiaiden harrastamat ja 
seuran päälajit). Koska pisteytyksen perusteena on lajiliittoon kuuluminen, tulee seuran ilmoittaa 
myös lajiliitot, joiden jäsen ko. seura on. Lisäksi seura voi saada pisteitä varsinaisen päälajin tai 
päälajien ohessa tarjotuista oheisharjoittelumahdollisuuksista. Oheisharjoittelu kirjataan 
lomakkeessa omaan kohtaansa.  
 
Jäsentiedot, seura liikuttajana 
 
Lomakkeessa kysytään seuran järjestämään säännölliseen liikuntatoimintaan ajalla 1.1. -
31.12.2017 osallistuneiden, vuosina 1998–2011 syntyneiden, lasten ja nuorten määrää. 
(Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan vähintään yhden kerran viikossa ja 10 kk vuodessa 
ajalla 1.1. -31.12.2017). 
 
Lomakkeeseen täytetään pyydetyt numeraaliset tiedot ja lisäksi seura toimittaa erillisellä liitteellä 
niiden lasten ja nuorten tiedot, jotka sisältyvät ilmoitettuun lukuun. Tiedot ilmoitetaan muodossa 
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nimi, syntymävuosi, laji. Tarvittaessa tiedot voi toimittaa vapaa-aikakeskuksen toimistoon 
29.3.2018 mennessä. 
 
Esimerkki tiedon ilmoittamisesta: 
  
 Liisa Liikkuja, s. 1999 Jalkapallo  
 Teppo Taituri s. 2000 Jalkapallo 
 … 
 
Valmentajat/ohjaajat 
 
Kohdassa kysytään seuran piirissä vuonna 2017 toimineiden valmentajien ja ohjaajien 
kokonaismäärä ja kouluttautuminen tehtäväänsä. Valmentajien (tai ohjaajien) koulutuksen 
pisteytyksessä käytetään yleistä kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen 
tuntikehystä. 1-taso (50 h), 2-taso (100 h), 3-taso (150 h) ja VAT, VEAT tai AmVT. 
 
Erillisellä liitteellä tulee toimittaa tiedot niistä valmentajista (ja ohjaajista), jotka sisältyvät 
erikseen lomakkeessa mainittuun lukuun. Tiedot ilmoitetaan muodossa nimi, syntymävuosi, laji, 
koulutus tunteina, suoritusvuosi ja koulutuksen järjestänyt lajiliitto. Liite tulee koota siten, että 
koulutetuimmat valmentajat ovat liitteessä ensimmäisenä. 
 
Esimerkki tiedon ilmoittamisesta: 
  

Valtteri Valmentaja, s. 1975, Lentopallo, 150 h, 2005, Lentopalloliitto ry. 
Olli, Ohjaaja, s. 1981, Lentopallo, 50 h, 2012, Lentopalloliitto ry. 

 
Osallistujatiedot, harrasteliikunta 
 
Kohdassa osallistujatiedot tiedustellaan, että montako itsenäistä toimintaryhmää 
yhdistyksessänne on?  
Painopiste on seuran säännöllisesti aikuisväestölle järjestämä terveysliikunta, nuorten 
harrasteryhmätoiminta, seurassa toimivat erityisryhmät ja pienten lasten liikuntaryhmät (s. 2012–
2014). Lomakkeeseen täytetään liikuntaryhmän nimi, harjoitusaika (viikonpäivä ja kellonaika) sekä 
harjoituspaikka tai liikuntatila ja osanottajien keskimäärä harjoituskertaa kohden. 
 
Esimerkki: 
 
Naperofutis, la klo 9-10, Keskuskentän hiekka, 25 lasta / kerta. 
Ladyjumppa, ke 20:30–21:30, Viholan koulu, 18 naista / kerta. 
 
 
Kannustaminen, seuran järjestämä tapahtuma, kampanja tai lajikokeilu 
 
Kohdassa kysytään seuran vuonna 2017 tapahtumista. Tiedot tulee ilmoittaa muodossa: tyyppi, 
tarkenne(= tapahtuman nimi, paikka, pvm ja kesto), laji, määrä, arvioitu osallistujamäärä, (arvioitu 
katsojamäärä voi olla 0). Painoarvo on erilaisilla tapahtumilla, kampanjoilla tai lajikokeilulla ja 



lajivalmennuksen yhteydessä järjestetyillä monipuolisilla oheisharjoittelumahdollisuuksilla, joilla 
pyritään innostamaan lapsia ja nuoria monipuolisen liikuntaharrastuksen pariin.  
 
Esimerkki: 
 
Muu tapahtuma, mikä? Lajiesittely, Emäkosken yläkoulun liikuntasali, 22. ja 23.3.2017, 2 h, 
lentopallo, 2, 40, 0 
 
 
Seuran hallinnoimat tilat (omat tai vuokratut) 
 
2. TOIMINNAN LAATU JA KEHITTÄMINEN 2017 
 
Seuratoiminnan taso 
 
Kohdassa 2. kysytään ensinnäkin seuran toiminnan tasoa, jonka mittarina käytetään kansallisen 
tason menestystä yleisissä (nuorten, naisten ja miesten) sarjoissa eli vuonna 2017 saavutettuja 
SM-mitaleja. Lomakkeeseen täytetään urheilijan tai joukkueen nimi, SM-mitali (kulta, hopea tai 
pronssi) ja laji, jossa mitali on saavutettu. Lisäpisteitä seura voi saada merkittävistä 
seuratoiminnan huomionosoituksista – nämä tulee mainita lomakkeessa. Nokian kaupungin 
palkitsemisista ei saa tässä kohtaa pisteitä. 
 
Seuran kehittäminen 
 
Kohdassa 2. tiedustellaan myös seuran visiota, pitkän tähtäimen suunnitelmaa sekä urheilijan / 
liikkujan polun kuvaamista. Lomakkeeseen kirjoitetaan tiivistelmä näistä ja / tai halutessaan seura 
voi toimittaa ko. asiakirjan kokonaisuudessaan liitteenä. 
 
Visiolla tarkoitetaan käytännössä mitä tai / ja millaista lopputulosta seuratoiminnalla tavoitellaan 
tietyllä ajanjaksolla ja johonkin mennessä. 
 
PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelmalla tarkoitetaan strategiaa tai valittua toimintatapaa, jonka 
avulla pyritään saavuttamaan asetettu tavoite tai tahtotila (vrt. visio). 
 
Liikkujan tai urheilijan polulla tarkoitetaan lasten ja nuorten parissa tapahtuvan seuratoiminnan 
päälinjoja. Urheilijan polku voi olla kuvaus siitä, kuinka matka esimerkiksi kohti kansallista huippua 
on seurassa tai yksittäisessä lajissa ajateltu. Liikkujan polku taas voi olla kuvaus siitä, miten lapsi tai 
nuori voi aloittaa harrastamisen ja mitä erilaisia vaihtoehtoja hänellä on yksilönä jatkaa 
harrastamista seurassa aikuisiän kynnykselle.  
 
 
Hakulomakkeessa kysytään myös seuran vuonna 2017 järjestämät sisäiset koulutustilaisuudet 
ohjaajille ja vapaaehtoisille. 
 
 
 
3. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2017 



 
 
Kohdassa 3. Tiedustellaan ensin seuran säännöllisesti aikuisväestölle järjestämää terveysliikuntaa, 
nuorten harrasteryhmätoimintaa, seurassa toimivia erityisryhmiä ja pienten lasten liikuntaryhmiä 
(s. 2010–2012). Lomakkeeseen täytetään liikuntaryhmän nimi, harjoitusaika (viikonpäivä ja 
kellonaika) sekä harjoituspaikka tai liikuntatila ja osanottajien keskimäärä harjoituskertaa kohden. 
 
Esimerkki: 
 
Naperofutis, la klo 9-10, Keskuskentän hiekka, 25 lasta / kerta. 
Ladyjumppa, ke 20:30–21:30, Viholan koulu, 18 naista / kerta. 
 
Vapaaehtoiset 
 
Toiseksi kohdassa 3. tiedustellaan seurassa toimineita vapaa-ehtoisia vuonna 2017. Lomakkeeseen 
tulee täyttää vapaaehtoisten kokonaismäärä ja erillisellä liitteellä toimitetaan tiedot toimintaan 
vuonna 2017 aktiivisesti osallistuneista muodossa nimi, syntymävuosi, laji, toimintakuukaudet 
vuodessa. 
 
Esimerkki tiedon ilmoittamisesta: 
 
 Siiri Seura-aktiivi, s. 1966, taitoluistelu, 8 kk / v. 
 
Osallisuus 
 
Viimeisenä määräytymisperusteena kysytään nuorten vaikutusmahdollisuuksia 
seuratoiminnassanne. Lomakkeeseen tulee kertoa, mitä vaikutusmahdollisuuksia nuorilla on. 
Esimerkkinä mainitaan lasten ja nuorten osallistuminen seuran päätöksentekoon ja toiminnan 
suunnitteluun tai muu kuulemismuoto toiminnan kehittämistyössä. Osallisuus voi olla myös lasten 
ja nuorten kannustamista osallistumaan seuran sisällä erilaisten otteluiden ja tapahtumisen 
järjestämiseen ja toimitsijatehtäviin.  
 
 


