
Hakemustyyppi

Urheiluseurojen yleisavustus / toiminta-avustus: Kyllä, Pistelasku (lisävalinta urheiluseuralle): Ei
Muiden yhdistysten yleisavustus / toiminta-avustus (pistelaskumahdollisuus automaattisesti): Ei
Kohdeavustus - urheiluseurat: Ei
Kohdeavustus - muut yhdistykset ja yksityishenkilöt: Ei

Hakemuksen näkyvyys

Urheiluseurat: Kyllä
Muut yhdistykset: Ei
Yksityiset hakijat: Ei

Hakemuksen käyttökerrat

Avustusta voi hakea vain yhden kerran hakuaikana: Kyllä
Avustusta voi hakea useamman kerran hakuaikana: Ei

Kalajokisten urheiluseurojen avustushakemus 2020

Tiedot halutaan viimeisimmältä tili-/toimintakaudelta
Julkaisu alkaa 17.03.2020 klo 08:00
Julkaisu loppuu 30.04.2020 klo 16:00
Kunta Kalajoki

Hakuohje 
Linkki hakuohjeeseen
https://kalajoki.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kalajoki-akatemia/kalajoki-akatemian-avustukset/

Perustiedot

Yhdistyksen virallinen nimi
Yhdistyksen virallinen lyhenne
Rekisteröintivuosi
Y-tunnus
PRH:n yhdistys-, säätiö- tai kaupparekisterin
rek.nro ja ensirek.pvm
Kotipaikka
Yhdistyksen katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kotisivujen www-osoite
Yhdistyksen IBAN-tilinumero
BIC-tunnus



Toimihenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtaja
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Sukupuoli ( ) Mies

( ) Nainen
( ) Muu

Sihteeri
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Sukupuoli ( ) Mies

( ) Nainen
( ) Muu

Rahastonhoitaja
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Sukupuoli ( ) Mies

( ) Nainen
( ) Muu

Avustusasiaa hoitava muu henkilö
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Sukupuoli ( ) Mies

( ) Nainen
( ) Muu

Yhdistyksen yhteyshenkilö
Etunimi
Sukunimi
Puhelin
Lähiosoite
Postinumero



Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite
Sukupuoli ( ) Mies

( ) Nainen
( ) Muu

Lajitiedot, jaostot ja järjestöjäsenyydet

Lajitiedot, jaostot ja järjestöjäsenyydet
Seura on yhden lajin seura: Ei
Seura on monilajiseuraseura: Ei
Lajit ja lajiliitot Jaostotiedot
Laji: 
Lajiliitto: 
Lajin harrastajia seurassa: 

Onko jaosto?: 
Jaoston yhteyshenkilön tiedot
Etunimi: 
Sukunimi: 
Puhelin: 
Lähiosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Sähköpostiosoite: 

Laji: 
Lajiliitto: 
Lajin harrastajia seurassa: 

Onko jaosto?: 
Jaoston yhteyshenkilön tiedot
Etunimi: 
Sukunimi: 
Puhelin: 
Lähiosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Sähköpostiosoite: 

Laji: 
Lajiliitto: 
Lajin harrastajia seurassa: 

Onko jaosto?: 
Jaoston yhteyshenkilön tiedot
Etunimi: 
Sukunimi: 
Puhelin: 
Lähiosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Sähköpostiosoite: 

Laji: 
Lajiliitto: 
Lajin harrastajia seurassa: 

Onko jaosto?: 
Jaoston yhteyshenkilön tiedot
Etunimi: 
Sukunimi: 
Puhelin: 
Lähiosoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Sähköpostiosoite: 

Aluejärjestö
Aluejärjestö: 
Muut järjestöt
Muu järjestö: 



Muu järjestö: 
Muu järjestö: 
Muu järjestö: 

Jäsentiedot

Kokonaisjäsenmäärä
Aktiivisessa toiminnassa mukana olevat
jäsenet yhteensä
Harrastustoiminnassa aktiivisesti mukana olevat (ei mukana kilpailu-/sarjatoiminnassa)
Yhteensä
Tytöt/naiset
Pojat/miehet
0 - 29
30 - 65
65 - 99
Kilpailutoiminnassa aktiivisesti mukana olevia
Yhteensä
Tytöt/naiset
Pojat/miehet
0 - 16
16 - 35
35 - 99
Aktiivisessa toiminnassa mukana olevat jäsenet
Päätoimisten palkattujen työntekijöiden määrä
(pl. ammattiurheilijat)
Osa-aikaisten palkattujen työntekijöiden määrä
(pl. ammattiurheilijat)
Arvio seurassa toimivien vapaaehtoisten
määrästä (toimitsijat, talkoolaiset)

Valmentajat/ohjaajat (määrä)

Kokonaismäärät
Naisvalmentajat/ -ohjaajat
Miesvalmentajat/ -ohjaajat
Valmentajien ja ohjaajien koulutustaso
Ei lainkaan koulutusta tai yksittäisiä
koulutuksia
Lajiliiton 1. tason tai vastaavan suorittaneita
Lajiliiton 2. tason tai vastaavan suorittaneita
Lajiliiton 3. tason tai vastaavan suorittaneita
Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen
suorittaneita
Muun ohjaaja- tai valmentajakoulutuksen
suorittaneita
Mikä / mitkä?

Seuran jäsenenä olevat rekisteröidyt tuomarit (määrä)

Kansainvälinen taso
I-luokka tai vastaava



II-luokka tai vastaava
III-luokka tai vastaava

Osallistujatiedot

Montako itsenäistä toimintaryhmää
(joukkue/harjoitusryhmä) yhdistyksessänne
on?
Ryhmien toiminta

Ryhmän toiminta
Ryhmän nimi
Ryhmän laji
Harjoituskuukaudet, määrä
Tapahtumia viikossa
Ryhmän ikä- ja sukupuolijakauma
Syntymävuosi Tytöt/naiset, määrä Pojat/miehet, määrä

Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus

Merkitse kolme tärkeintä numeroilla 1-3
1) Kilpailu ja urheilusaavutukset
a) vähintään kansallisella tasolla aikuisten
sarjoissa

[ ]

b) alueellisella tasolla aikuisten sarjoissa [ ]
c) paikallisella tasolla aikuisten sarjoissa [ ]
d) kansallisella tasolla nuorisourheilussa [ ]
e) alueellisella tasolla nuorisourheilussa [ ]
f) paikallisella tasolla nuorisourheilussa [ ]
2) Harrasteliikunnan ja -urheilun edistäminen
a) aikuisten ryhmässä [ ]
b) nuoren ja/tai lasten parissa [ ]
3) Nuorison kasvattaminen liikunnan ja
urheilun avulla
4) Jäsenten urheilullinen yhdessäolo
5) Joku muu, mikä

Seuran hallinnoimat tilat (omat tai vuokratut)

Mitä toimi- ja liikuntatiloja on seuranne käytössä?
( ) Ei mikään alla olevista

Vieraan omistama
Oma Käytöstä maksetaan Ilmaiskäytössä

Seuratalo/urheilutalo
Toimisto- ja kokoustila
Liikuntasali
Kuntosali/voimailutila
Hiihto-/ulkoilumaja
Liikuntahalli
katsomoineen
Uimahalli/uima-allas



Jäähalli
Ulkopalloilukenttä
Urheilukenttä
Ulkojääkenttä
Teko-/keinonurmikentt
ä
Liikuntahalli (ei
katsomoa)
Ampumarata
Keilahalli
Muu tila, mikä?
     

Toiminnassa käytettävien tilojen osuudet

Käyttömäärän mukaan (%)
Omistuksessa tai hallinnassa oleva
harjoitustila tai -paikka
Kunnan tarjoamat tila/-paikka
Yksityinen harjoitustila/-paikka
Paikat, joihin ei varata harjoitusvuoroja (esim.
luonto)
Osuudet yhteensä (max. 100 %)
Kustannusten mukaan (¤)
Oman tai hallinnoidun tilan käytön
kustannukset
Yksityisten tilojen käytön kustannukset
Kunnan tilojen käytön kustannukset
Tilakustannukset yhteensä

Taloustiedot

Päättynyt tilikausi
Toiminnan kokonaistuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot
Jäsenmaksutuotot
Varainhankintatuotot
Kunnalta saadut avustukset
OKM Seuratoiminnan kehittämistuki
Muilta kunnilta saadut avustukset
Muut saadut avustukset
Muut valtiolta saadut avustukset
EU-tuet ja -avustukset (Leader ym.)
Kunnossa kaiken ikää (KKI)
Muut tuotot
Toiminnan kokonaiskulut
Varsinaisen toiminnan kulut
Varainhankintakulut
Henkilöstökulut
Tilakustannukset
Koulutuskustannukset
Muut kulut



Toimintakertomus Tähän seura voi lisätä liitteen
[x] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään 01.06.2020 klo 00.00
Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase) Tähän seura voi lisätä liitteen
[x] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään 01.06.2020 klo 00.00
Toiminnantarkastuskertomus Tähän seura voi lisätä liitteen
[x] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään 01.06.2020 klo 00.00
Yhdistyksen säännöt Tähän seura voi lisätä liitteen
[x] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään 01.06.2020 klo 00.00
Kuluva tilikausi
Talousarvio Tähän seura voi lisätä liitteen
[ ] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään  klo 
Toimintasuunnitelma Tähän seura voi lisätä liitteen
[ ] Hakemuksen voi lähettää ilman tätä liitettä hakuajan puitteissa
Liite lähetettävä viimeistään  klo 
Edellisenä vuonna saatu avustus
Haettavan avustuksen määrä

Seuran järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet

Tapahtumatiedot (viimeksi päättyneeltä toimintakaudelta)
Tyyppi Tarkenne Laji Määrä Arvioitu

osallistu
ja-
määrä

Arvioitu
katsojie
n määrä

Laatutiedot

Sinetit
Laji Myöntämisvuosi Viimeisin auditointi

Laatutiedot eivät saa olla kymmentä vuotta
vanhempia.
Seurallamme on (kirjaa viimeisimmän valmistumisvuosi)
Tasa-arvosuunnitelma
Terveyskasvatussuunnitelma
Kestävän kehityksen suunnitelma
Monikulttuurisuus-suunnitelma
Seurastrategia



Valmennuksen linjaukset
Turvallisuussuunnitelma
Talousohjesääntö
Viestintäsuunnitelma

Hanketiedot

Seura on osallistunut seuraaviin hankkeisiin
( ) Seura ei ole osallistunut mihinkään hankkeisiin
Hankkeen nimi Hankkeen laajuus Yhdistyksen rooli

hankkeessa

Koulutustiedot

Yhdistyksen itse järjestämät koulutukset
Koulutuksen tyyppi Tarkenne Tilaisuuksien

määrä
Osallistujamä
ärä

Yhdistyksen jäsenten osallistuminen muiden järjestämiin koulutuksiin
Koulutuksen tyyppi Tarkenne Tilaisuuksien

määrä
Osallistujamä
ärä

Hakija suostuu siihen, että tätä asiaa koskeva
päätös annetaan tiedoksi sähköpostilla.
Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä (laki sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §).

[ ]


