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LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS
Someron sivistyslautakunnalle
(Katso avustusohjeet)

Hakija

Seura / Yhdistys / Ryhmä

Sähköpostiosoite

Osoite
IBAN–tilinumero, jolle avustus maksetaan
Kotipaikka

Toimihenki‐
löt

Rekisteröintivuosi

Yhdistys tai järjestö, johon kuuluu

Puheenjohtaja

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

Sihteeri

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

Rahastonhoitaja

Puhelin

Osoite

Sähköpostiosoite

Haettava
avustus

€
Avustuksen suunniteltu käyttötarkoitus
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TOIMINTA
1. Toiminnan
laajuus

Yhdistyksen / seuran toiminnan tarkoitus

Jäsenmäärä

Aktiivisten jäsenten määrä

Jäsen määrän muutos edelliseen vuoteen + / ‐

Toiminnan aktiivisuus (viikoittainen harrastustoiminta)

Yhdistyksen/seuran jäsenten kouluttautuminen, sekä yhdistyksen oma koulutustoiminta

2. Toiminnan
laatu ja mo‐
nipuolisuus

Yhdistyksen/seuran ikäjakauma, miten yhdistys ottaa huomioon eri ikäryhmät

Yhteistyö muiden yhdistysten/seurojen kanssa

Miten yhdistys/seura on lisännyt toimintaansa / koulutusta

Yhdistyksen/seuran tavoitteiden toteutuminen (vertaa toimintasuunnitelma ‐ toimintakertomus)
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3. Talous

Yhdistyksen/seuran vakavaraisuus

Yhdistyksen/seuran toimintavuoden aikana toteuttamat omatoimisen varainhankinnan keinot (muut kuin jäsenmak‐
sut) ja niiden vaikutus seuran talouteen

Muualta haetut tuet (osataanko hakea avustuksia myös muista lähteistä)

4. Edellisenä
vuonna
saadun
avustuksen
käyttö

Avustusten käyttö (jos yhdistys/seura on saanut edellisenä vuonna avustuksia, onko niillä kehitetty yhdistyk‐
sen/seuran toimintaa ja lyhyt kuvaus siitä miten – konkreettinen kuvaus toimenpiteistä). Tarvittaessa käytä liitettä.

Edellisen vuoden toiminnalliset kulut (tilinpäätös)

€

Liitteenä
on oltava

Kuluvan vuoden toiminnalliset kulut (talousarvio)

€

Toimintatilasto ja ohjeet (liite, jossa harrastajien määrät, harjoitustapahtumat ym.) KAIKKIEN HAKIJOIDEN TÄYTETTÄVÄ
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan kertomus edelliseltä vuodelta
Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille vuodelle, jolle avustusta haetaan (2022)
Yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole jo aiemmin toimitettu koulutoimistoon
Muut liitteet

Allekirjoitus
Somero
Yhdistyksen / Seuran viralliset allekirjoitukset

_____________________________

_____________________________

Allekirjoitettu hakemus on toimitettava 22.12.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen: Someron sivistystoimisto,
PL 41, 31401 Somero.
-

Myöhässä saapuneita ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Avustusta ei myönnetä samaan käyttötarkoitukseen kaupungin muista avustusmäärärahoista.
Takaisin periminen on mahdollista sääntöjä rikkoneelta tai virheellisiä tietoja antaneelta yhdistykseltä.

4

TOIMINTATILASTO JA OHJEET

Liite liikuntatoiminta‐avustushakemukseen
KAIKKIEN HAKIJOIDEN TÄYTETTÄVÄ

Lisää seuran nimi ja harrastajien/tapahtumien lukumäärät alla olevan taulukkoon (ajalta marras‐
kuu 2020 – lokakuu 2021).

Seuran nimi:
Nuoret (alle 20‐vuotiaat)

Lukumäärä

1. Harrastajien määrä (45%)
(OHJE: Kaikki alle 20‐vuotiaat, sekä harrasteliikkujat että kilpailu
toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret)

=

2. Harjoitustapahtumat (15%)
(OHJE: Kaikki seuran järjestämät harjoitustapahtumat, joissa ohjaa‐
ja on mukana. Yhden joukkueen harjoitukset = 1 harjoitustapahtu‐
ma. Yksilöurheilijoiden yhteisharjoitukset = 1 harjoitustapahtuma.)

=

3. Kilpailutapahtumat (15%)
(OHJE: Kilpailu‐ ja ottelumatkat, joissa on mukana enemmän kuin 1
urheilija ‐> seuraedustus. Yksilöurheilijan yksittäisiä kilpailumatkoja
ei lasketa, ei koske SM‐tason kilpailumatkoja.
1 kilpailupäivä/turnauspäivä = 1 kilpailutapahtuma, vaikka mukana
olisi useampi yksilöurheilija tai joukkue.
Monipäiväiset turnaukset ovat laskennallisesti päivien lukumäärien
mukaiset, matka‐aikoja ei lasketa.)

=

Harrastajat (aikuiset, yli 20‐vuotiaat)
4. Harrastajien määrä (5%)
(OHJE: Kaikki aikuiset, yli 20‐vuotiaat harrasteliikkujat)

=
=

5. Harjoitustapahtumat (5%)
(OHJE: ks. Nuoret, alle 20‐vuotiaat, harjoitustapahtumat)

Erityisliikuntaryhmät (alle 29‐vuotiaat, liikuntarajoitteiset ym.)
6. Harrastajien määrä (5%)
(OHJE: Ryhmissä liikkuvien, liikunnassa erityistä tukea
tarvitsevien nuorten määrä)

=

Aikuisten kilpaurheilu (yli 20‐vuotiaat)
7. Harrastajien määrä (10%)
(OHJE: Kaikki aikuiset, yli 20‐vuotiaat kilpaurheilijat, joilla on
kilpailulisenssi)

=

Valmentaja‐ ja ohjaajakoulutukset
8. Koulutuksista syntyneet kustannukset yhteensä

=

