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AVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEET: 
 
 
1 HAKIJA 

• tiedot hakijasta 
• osoite, johon toivotaan seuran postin tulevan 
• jäsenmäärä tarkoittaa jäsenmaksun maksaneita jäseniä edellisellä kaudella 
• tytöt ja pojat alle 16 -vuotiaita 

 
 
2 TOIMIHENKILÖT 

• tiedot toimihenkilöistä 
 
 
3 SELVITYS EDELLISENÄ VUONNA SAADUSTA AVUSTUKSESTA JA ANOTTAVA AVUSTUS 

• Anottava perusavustus voi olla ohjeellisesti enintään 30 % seuran/yhdistyksen 
menoista 

• vuokra-avustuskohtaan merkitään vain edellisenä vuonna saatu avustus 
• muut avustukset, myös muilta tahoilta saadut avustukset, liitto, ely yms. 
• huomioi, että edellisenä vuonna saatujen avustusten yhteissumma täsmää sivulla 2 

olevien taloustietojen kanssa 
• selvitys avustusten käytöstä annetaan vain tarvittaessa erillisellä liitteellä 

 
 
4 TALOUS EDELLISEN VUODEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN 

• liikuntatoimintamenot jäsennettynä merkittyjen kohtien mukaan 
• liikuntatoimintatulot jäsennettynä merkittyjen kohtien mukaan 
• mikäli seuralla käytetään erilaista jäsentelytapaa, tulee em. tulot ja menot ilmetä 

kuitenkin  hakemuksessa 
• liiketoiminnalla tarkoitetaan selkeää liiketoimintaa  
• tietojen on täsmättävä tilinpäätöksen kanssa 

 
 
5 TOIMINTA 
 
Ohjattu harjoitustoiminta 
 

• toiminnasta on esitettävä harjoituspäiväkirjat! (ellei toiminnasta ole päiväkirjoja, ei 
myöskään voi merkitä harjoituskertoja) 

• valmennus- tai harjoitusleirit ovat leirejä, jotka seura järjestää, ei leirejä, joihin 
osallistuu 

• ohjattua kuntoliikuntaa ovat esim. patikoinnit, hiihtovaellukset, pyöräilytapahtumat, 
puulaakiturnaukset yms. ohjattuja säännöllisiä harjoituksia ei lueta kuntoliikunnaksi 
tässä yhteydessä) 

• ohjattuja juhla- ja valistustilaisuuksia ovat esim seuran 50-vuotisjuhla 
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Kilpailutoiminta 
 

• Merkitään edellisenä vuonna järjestettyjen kilpailujen lukumäärä ja osallistujien 
määrä 

• Kansallisen tason kilpailun osanottajat tulevat koko maamme rajojen 
sisäpuolelta. 

• Alue- ja paikallistason kilpailijat ja kilpailut ovat määrätystä, rajatusta osasta 
maatamme. Esim. Tampereen piiri, Etelä-Suomen piiri, Hämeen piiri 

• Alue- ja paikallistasoa ovat muut joukkuelajien ottelut kuin varsinaiset valtakunnan 
sarjat. 

• Seuraottelut ja turnaukset kuuluvat alue-/paikallistasolle. 
• Kohtaan puulaaki/vastaavat merkitään kaikki järjestetty kuntoliikuntatoiminta sekä 

seuran jäsenten väliset kilpailut ja ottelut.  
• kaksipäiväinen tapahtuma merkitään kahdeksi tapahtumaksi 
• palloilulajit: järjestettävien otteluiden määrä 

- kohtaan III ja IV sarjan ottelut merkitään cup-otteluiden lisäksi myös 
jalkapallon suomencup 

- joukkueiden määrä kuten edellä 
• juniorisarjojen ottelut / kilpailut: enin osa  alle 16-vuotiaita 

 
6 HENKILÖSTÖJEN REKISTERITIEDOT 

• koulutettu seuran jäseniä 
- tiedot edellisenä vuonna koulutettujen mukaan 
- tiedot voi merkitä mikäli koulutettava on ollut koulutuksessa teidän seuranne 

nimissä 
- luokkaurheilijan tulee olla saavuttanut tuloksensa edellisenä vuonna teidän 

seuranne nimissä 
- pelaajien lukumäärä lasketaan rekisteröintitositteiden mukaan, pisteet 

yhteensä  
 
 
7 LIITTEET 

• liitteet tulee olla vuosikokouksen hyväksymiä 
 
 
8 ALLEKIRJOITUS 

• allekirjoituksen suorittavat seuran nimen kirjoitukseen oikeutetut henkilöt 
 
 
9 MUUTA 

• täytä hakemus tietokoneella, jos vain mahdollista 
• tarkasta pisteet 
• myöhästynyttä hakemusta ei oteta käsiteltäväksi 

 


