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Janakkalan kunta 
Juttilantie 1, 14200 Turenki 
puh. (03) 68 011 
kirjaamo@janakkala.fi 
www.janakkala.fi 

Hakemus 

Liikuntatoiminnan yleisavustus yhdistykselle 

Toimintavuosi 2021 

Palautettava hakuaikana: kirjaamo@janakkala.fi 

Hakija 
Järjestö/yhdistys nimi Rekisterinro Kotipaikka Rekisteröintivuosi 

Seuran/yhdistyksen www-sivujen osoite 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotipaikka 

Pankki ja tilinumero Lajiliitto/ Valtakunnallinen järjestö, johon seura kuuluu 
jäsenenä 

Haettava 
avustus 

Yleisavustus (€) Avustuksen käyttötarkoitus ja aika (tarkemmat tiedot 
liitteenä) 
 

Toimihenkilöt 
 

Merkitse  rasti 
ruutuun 

yhteyshenkilön 
kohdalle 

Puheenjohtaja 
 

 
Puhelinnumero 

Osoite Sähköposti 

Sihteeri 
 

 
Puhelinnumero 

Osoite Sähköposti 

Taloudenhoitaja 
 

 
Puhelinnumero 

Osoite Sähköposti 

Toiminta 
Toimintapaikat Janakkalan eri osissa  
hakemusta EDELTÄVÄNÄ vuotena 

Muualta 
haettavat 

avustukset 

Muualta haettu avustus (mistä haettu ja määrä €) 

Liitteet  Toimintasuunnitelma  Talousarvio 
hakemusvuodelle 

 Tasekirja (toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, 
tilinpäätöksen allekirjoitussivu ja tilintarkastuskertomus) 

 Yhdistyksen säännöt  Lisätietolomake  Liikuntajärjestöjen yleisavustushakemuksen liite 

Päiväys ja 
allekirjoitus 

Allekirjoittaessaan hakemuksen yhdistys sitoutuu palauttamaan myönnetyn avustuksen takaisin, mikäli myöntämispäätös 
kumotaan tai yhdistys rikkoo avustuksessa annettuja ohjeita. Kunnalla on oikeus tarkastaa yhteisön hallintoa ja kirjanpitoa siinä 
laajuudessa kuin avustuksen käytön valvonta edellyttää. 
 
Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi ja ilmoitamme, jos tiedot muuttuvat. 

 Paikka ja päivämäärä 
 

 Sääntöjen mukaiset allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
 

  
 

mailto:kirjaamo@janakkala.fi
http://www.janakkala.fi/
mailto:kirjaamo@janakkala.fi


2  

 

Liikuntajärjestöjen  

yleisavustushakemuksen liite 
 

Seura 
Nimi 
 
 

Avustushakemusvuosi 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toiminnan 
vaikuttavuus 

 
Hakemusta 

edeltävä vuosi  
 

Seura liikuttajana 
 
Kaikkien jäsenmaksun maksaneiden määrä 

hakemusta  
EDELTÄVÄNÄ vuotena 

Janakka-
lalaiset 

Ulkopaikka-
kuntalaiset 

 Kustannukset 
Jäsenmaksujen suuruudet 
edeltävänä vuotena    

Säännölliseen* liikuntatoimintaan 
osallistuneiden alle 16-vuotiaiden lkm 

hakemusta EDELTÄVÄNÄ 
vuotena/toimintakautena 

   Alle 16-vuotiaat  
 
€/kk 

 

Säännölliseen* liikuntatoimintaan 
osallistuneiden Yli 16-vuotiaiden lkm 

hakemusta EDELTÄVÄNÄ 
vuotena/toimintakautena 

   Yli 16-vuotiaat  
 
€/kk 

 

HUOM: Pyydettäessä seura toimittaa niiden toimintaan osallistujien 
tiedot, jotka sisältyvät ilmoitettuun lukuun. Muodossa nimi, synt.aik, 
harj.ryhmä: Liisa Liikkuja, s. 2006, Jalkapallo T12 

 Muu ryhmä, 
mikä? 
 
 

 
 
€/kk 

 

Harjoittelu 
Lajivalmennuksen yhteydessä järjestetty monipuolinen oheisharjoittelu. Miten toteutettu? 
 
 
 
 

 

   
 

Kannustaminen 
Kampanja, tapahtuma tai lajikokeilut, joilla 
pyritään innostamaan lapsia ja nuoria 
harrastuksen pariin 

Tapahtumien lkm 
hakemusta EDELTÄVÄNÄ 
vuonna 

Pisteet (hakemuksen vastaanottaja täyttää) 

 

Toiminnan 
laatu ja 
kehittäminen  
 
Hakemusta 
edeltävä vuosi 

Seuratoiminnan taso 
Seuran menestyminen kansallisella ja kansainvälisellä tasolla hakemusta 
EDELTÄVÄNÄ vuonna/toimintakautena + merkittävät huomionosoitukset tai 
palkinnot seuratoiminnasta. 
Listattuna erillisenä liitteenä (laji, nimi / joukkue, sarjataso+sijoitus) 
 

  
Hakemuksen liitteenä listattuna  
yksilöittäin/joukkueittain 

 

 
Seuran kehittäminen 
Seuran visio ja Pitkän tähtäimen suunnitelma & urheilijan / liikkujan polun 
kuvaus hakemusta EDELTÄVÄNÄ vuonna 

  
Hakemuksen liitteenä seuran visio ja 
urheilijan/liikkujan polku 

 
   

 
Koulutus 
Sisäiset koulutukset ohjaajille ja vapaaehtoisille hakemusta  
EDELTÄVÄNÄ vuonna (seuran itse järjestämä, ei alla olevia mitou- 
tuksia täyttävä) 

  
Hakemuksen liitteenä erittely 
koulutuksista, sis. koulutustunnit ja 
osallistujamäärät. 

 
Muu koulutus 
 

  
 

 
Seuratoimijoiden kouluttautuminen hakemusta EDELTÄVÄNÄ vuonna 
1-taso (50h) 
2-taso (100h) 
3-taso (150h) 
4-taso (VEAT eli valmentajan erikoisammattitutkinto /  
            koulutus: urheiluopistot) 
5-taso (LitM / AMK-koulutus/yliopisto) 
 

 Hakemuksen liitteenä 
koulutustasoittain seuratoimijoiden 
lkm, eriteltynä koulutus ja osallistuja 
(tarvittaessa pyydetään toimittamaan 
koulutustodistus) 

 

 
 Pisteet (hakemuksen vastaanottaja täyttää) 
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Terveyttä ja 
hyvinvointia 
edistävä 
toiminta  

hakemusta 
edeltävä vuosi 

Harrasteliikunta 
Seuran säännöllisesti järjestämä*** 
 

Ryhmien  
lkm 

 Vapaaehtoiset 
Seuratoiminnassa aktiivisesti ympäri vuoden mukana 
olevien lukumäärä 

HLÖÄ 
hakemusta 
edeltävänä vuonna 
 
 

 
Lasten harrasteryhmä (alle 12-v,) 

   

Nuorten harrasteryhmät (12-17v.)   Osallisuus 
Lasten ja nuorten osallisuus sekä vaikutusmahdollisuudet seuratoiminnassa 
(esim. apuohjaajat, nuorten forum tai muu kuuleminen toimintaa 
kehittäessä) 

Aikuisväestön terveysliikunta (alle 65-v.)   Mitä toimintoja hakemusta edeltävänä vuonna: 
 

Ikäihmisten terveysliikunta (yli 65-vuotiaat)   

Erityisryhmien liikuntaryhmät    Pisteet (hakemuksen vastaanottaja täyttää) 
 
 

Matalan kynnyksen ryhmät    

Koronan 
vaikutus 
seuratoimin-
taan ja sen 
talouteen 
hakemusta 
edeltävä vuosi 

Selvitys koronan vaikutuksesta lasten ja aikuisten 
harrastustoimintaan, toiminnan vaikuttavuuteen sekä talouteen. 
Selvitys esitetään vapaamuotoisesti erillisessä liitteessä 

Pisteet (hakemuksen vastaanottaja täyttää) 
 

Talous 
hakemusta 
edeltävän 
vuoden 
tilinpäätöksen 
mukaan 
 
tietojen on 
täsmättävä 
tilinpäätöksen 
kanssa 

Mikäli seuralla käytetään erilaista jäsentelytapaa, tulee em. tulot ja menot ilmetä kuitenkin hakemuksessa 
Varsinainen toiminta 

Kilpailutoiminta: Tuotot + 
 

 
 
+/- Kulut  

(lukuunottamatta tilavuokria) 
- 
 

Koulutus- ja valmennustoiminta: Tuotot + 
 

 
 
+/- Kulut  

(lukuunottamatta tilavuokria) 
- 
 

Erityisryhmien liikunta**** Tuotot + 
 

 
 
+/- Kulut  

(lukuunottamatta tilavuokria) 
- 
 

Kaikki vuokrakulut: - 
 

Muut kulut: - 
 

Varsinaisen toiminnan tuotto-/kuluylijäämä 
Varainhankinta Tuotot + 

 
 
 
+/- Kulut - 

 
Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot + 

 
 
 
+/- Kulut - 

 
Satunnaiset erät Tuotot + 

 
 
 
+/- Kulut - 

 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä  

+/- 
Päiväys ja 

allekirjoitus 
Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi ja ilmoitamme, jos tiedot muuttuvat. 

 Paikka ja päivämäärä 
 

 Sääntöjen mukaiset allekirjoitukset ja nimen selvennykset 
 
 

  
 

 * Säännöllisellä osallistumisella tarkoitetaan vähintään 1 kertaa viikossa hakemusta edeltäneen päättyneen toimintakauden ajan 
** Pisteytyksessä käytössä yleinen kansalaisjärjestöjen ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen tuntikehys 
*** Ei kilpailulliset – liikunta-aktiivisuutta ja sosiaalisia verkostoja rakentavat harrastajaryhmät 
**** Mikäli erityisryhmien liikunnan osuus ei ilmene toimintakertomuksesta/-suunnitelmasta, tulee siitä tehdä erillinen selvitys 

(tuotot, kulut, kenelle, mitä, missä) 
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