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Liikunnan toiminta-avustuksen lomakkeen täyttöohje 2020 (Vapaa-aikajaosto
23.1.2019)

Ennen varsinaisen avustuslomakkeen täyttämisen aloittamista hakijan tulee tutustua
avustuslomakkeen täyttö-ohjeeseen ja liikunnan pistetaulukkoon (avustuksen
määräytymisperusteet).

Liikunnan toiminta-avustusta haetaan vuonna 2019 kaupungin verkkosivuilta sähköisellä
lomakkeella.  Avustuslomakkeen täyttämiseen tulee varata riittävästi aikaa. Seuratoimintatietoja
koskevat liitteet*, joiden perusteella avustus määräytyy, tulee toimittaa avustuksen hakuajan
puitteissa 27.3.2020 klo 15.00 mennessä. Myöhässä jätettyjä hakemuksia tai liitteitä ei
huomioida.

*Liitteet:
1. Taloustiedot (viimeisin valmistunut tilinpäätös), toimintakertomus ja

toiminnantarkastuskertomus

2. Alle 20-vuotiaat (s. 2000 - 2013) säännölliseen ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuneet
lapset ja nuoret vuoden 2019 aikana

3. Seuran strategia, visio ja toimintasuunnitelma

4. Liikkujan ja urheilijan polkujen erilliset kuvaukset

5. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

6. Tiedot valmentajien ja ohjaajien koulutuksesta (vain ne koulutukset ilmoitetaan, joista voi
saada pisteitä kts. pisteytystaulukko)

Lomake sisältää pakollisia kenttiä. Mikäli seuralla ei ole ilmoitettavia tietoja pakollisiin kenttiin,
laitetaan pyydetyn kentän kohdalle tieto ”Ei ole ilmoitettavaa”.  Hakemusta voi täydentää
määräajan kuluessa. Voit väli-tallentaa lomakkeen painamalla ”Tallenna ja jatka myöhemmin”
painiketta. Ohjelma pyytää kirjoittamaan sähköpostisoitteen, johon keskeneräisen lomakkeen
linkki lähetetään. Huom: Tämä linkki on voimassa 30 päivää. Voit palata täyttämään lomaketta
linkin kautta. Kun lomake on valmis, muista painaa ”Lähetä” painiketta. Kopio valmiista
hakulomakkeesta lähetetään avustusasiaa hoitavan henkilön sähköpostiosoitteeseen, joka on
ilmoitettu toiminta-avustuslomakkeessa.

Avustus maksetaan ainoastaan täydellisiä hakemusasiakirjoja vastaan. Väärien tietojen
antamisesta voidaan seuralta evätä perusavustus kokonaisuudessaan.



YHDISTYKSEN PERUSTIEDOT 2019

Seuran jäsentiedot

Seuran kokonaisjäsenmäärä

Seuran lajitiedot (voit lisätä tarvittaessa useita)

Laji 1
Jaosto
Jaoston yhteyshenkilön tiedot
Lajiliitto
Lajin harrastajien kokonaislukumäärä

Harrasteryhmien / joukkueiden lukumäärä yhteensä

Nimi, ikäluokka laji, harjoituskuukaudet ja tapahtumat viikossa. Voit lisätä useita rivejä.

Kilpailevien ryhmien / joukkueiden lukumäärä yhteensä

Nimi, ikäluokka, laji, harjoituskuukaudet ja tapahtumat viikossa. Voit lisätä useita rivejä

Seuran valmentajat ja ohjaajat

Ilmoita seuran nais- ja miesvalmentajien/ohjaajien lukumäärät.

Taloustiedot

Ilmoita toiminnan kokonaistuotot ja kokonaiskulut lomakkeella pyydettyjen tietojen mukaan.
Pakollisia liitteitä ovat: Toimintakertomus, tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase), toiminnan
tarkastuskertomus. Mikäli pakollisten taloustietojen liitteet eivät ole valmistuneet, toimitetaan
viimeisin valmistunut.

Toiminnassa käytettävien tilojen osuudet %

Ilmoita toiminnassa käytettävien tilojen osuudet käyttömäärän (%) mukaan.

Harrastamisen ja kilpa-urheilun kustannukset

Ilmoita kustannukset harraste- ja kilparyhmissä pyydettyjen ikäluokkien mukaan.



1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

SEURA LIIKUTTAJANA

Ilmoita huolellisesti liitteenä pyydetyt tiedot. Listaa alle 20-vuotiaat (s. 2000- 2013) säännölliseen
ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuneet lapset ja nuoret vuoden 2019 aikana.  Säännöllisellä
osallistumisella tarkoitetaan vähintään yhden kerran viikossa ja vähintään 8kk vuodessa ajalla 1.1.
-31.12.2019. Liitteeseen nimi, syntymävuosi ja ryhmä.

Esimerkki tiedon ilmoittamisesta:

Tiina Temppuilija, s. 2005 Parkour
Hannu Hiihtäjä s. 2008 Hiihto

HARJOITTELUN MONIPUOLISUUS

Ilmoita huolellisesti pyydetyt tiedot. Tarvittaessa voit lisätä rivejä.

SEURAN JÄRJESTÄMÄT TAPAHTUMAT JA TILAISUUDET / KANNUSTAMINEN

Ilmoita huolellisesti pyydetyt tiedot.

Muille kuin seuran jäsenille suunnatut kampanjat, tapahtumat tai lajikokeilut, joilla pyritään
innostamaan lapsia ja nuoria harrastuksen pariin. (Huom! Ei normaaliin toimintaan kuuluvia
kilpailuita ja tapahtumia).

2. TOIMINNAN LAATU JA KEHITTÄMINEN

SEURATOIMINNAN TASO

Listaa seuran menestyneet urheilijat kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yleisissä (nuorten,
naisten ja miesten yleisissä sarjoissa vuonna 2019; SM, PM, EM, MM, Olympia) sekä muut
merkittävät huomionosoitukset ja palkinnot seuratoiminnassa. Nimi, taso ja kilpailu.

SEURAN KEHITTÄMINEN

Lisää pyydetyt liitteet ja sekä kuvaus verkostoitumisesta ja yhteistyöstä.

Visiolla tarkoitetaan käytännössä mitä tai / ja millaista lopputulosta seuratoiminnalla tavoitellaan
tietyllä ajanjaksolla ja johonkin mennessä.

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 joko harraste-, tai kilpatasolla.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden huomioiminen seuratoiminnassa kohtaan kuvataan, kuinka
seuratoiminnassa huomioidaan kaikkien harrastajien mahdollisuudet osallistua toimintaan.
Yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on syrjinnän tunnistaminen, toiminnan ja
käytäntöjen arviointi ja kehittäminen sekä osallisuuden lisääminen.
Yhdenvertaisuussuunnitelmassa kuvataan, miten seurassa edistetään yhdenvertaisuutta ja miten
puututaan syrjintään.

KOULUTUS

Erillisellä liitteellä toimitetaan tiedot niistä valmentajista (ja ohjaajista). Tiedot ilmoitetaan
muodossa nimi, syntymävuosi, laji, koulutus tunteina, suoritusvuosi ja koulutuksen järjestänyt
lajiliitto. Liite tulee koota siten, että koulutetuimmat valmentajat ovat liitteessä ensimmäisenä.
Koulutuksista hyväksytään 1 - 3 tason koulutuksista 2000 - luvulla käydyt valmentaja- ja
ohjaajakoulutukset.

Esimerkki tiedon ilmoittamisesta:

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

Hakulomakkeessa kysytään seuran vuonna 2019 järjestämät sisäiset koulutustilaisuudet ohjaajille
ja vapaaehtoisille. Seuran jäsenille suuntaamat tuomarikoulutukset, EA-koulutukset,
toimitsijakoulutukset, järjestyksenvalvojat tms. = 0,5p. / koulutus. Voit lisätä useita rivejä.

3. TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA

HARRASTELIIKUNTA

Ilmoita huolellisesti lomakkeella pyydetyt tiedot. Voit lisätä useita rivejä.

Lomakkeeseen täytetään liikuntaryhmän nimi, harjoitusaika (viikonpäivä ja kellonaika) sekä
harjoituspaikka tai liikuntatila ja osanottajien keskimäärä harjoituskertaa kohden.

Esimerkki:

Pallokoulu, la klo 9-10, Menkalan kenttä, 25 lasta / kerta.
Kuntojumppa, ke 20:30–21:30, Viholan koulu, 18 naista / kerta.
Hötsykiekkoryhmä, ma 19:30 - 20.30, Jäähalli, 16 tyttöä / kerta.
Kehitysvammaisten uintiryhmä, to 19:00 - 19:45, Uimahalli 6 poikaa / 3 tyttöä.



TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Seuran toimesta järjestetty jäsenten yhteisöllisyyttä edistävä toiminta. (esimerkiksi tapahtumat ja
seuran yhteiset vuosijuhlat, seuran vapaaehtoisten huomioiminen, retket, kaikille perheen
jäsenille suunnatut tapahtumat). Voit lisätä useita.

OSALLISUUS

Kuvaa, millaisia vaikutusmahdollisuuksia seuran jäsenillä, lapsilla ja nuorilla seurassanne 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. Voit lisätä useita.


