LIIKUNNAN TOIMINTA‐AVUSTUSHAKEMUS
Hakijan perustiedot

Yhdistyksen virallinen nimi
Yhdistyksen virallinen
lyhenne

Y‐tunnus /
rekisteröintinumero

Kotipaikka

Yhdistyksen katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

BIC‐tunnus

Yhdistyksen IBAN‐tilinumero

Kotisivujen www‐osoite
Toimihenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtaja
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Puhelin

Yhdistyksen yhteyshenkilö
Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite
Lajitiedot,
jaostot ja
järjestöjäsenyydet

Puhelin

Seura on yhden lajin seura

Seura on monilajiseura

Lajien määrä

Laji

Lajiliitto

Lajin harrastajia
seurassa

Onko jaosto?

Jaoston yhteyshenkilön tiedot

Aluejärjestö

Muu järjestö

Valmentajat/
ohjaajat

Osallistujatiedot

Kokonaismäärät
Valmentajien/ohjaajien kokonaismäärä
Valmentajien ja ohjaajien koulutustaso
Ei lainkaan koulutusta tai yksittäisiä koulutuksia

kpl

Lajiliiton 1. tason tai vastaavan suorittaneita

kpl

Lajiliiton 2. tason tai vastaavan suorittaneita

kpl

Lajiliiton 3. tason tai vastaavan suorittaneita

kpl

Liikunta‐alan ammatillisen koulutuksen suorittaneita

kpl

kpl

Montako itsenäistä toimintaryhmää (joukkue/harjoitusryhmä)
yhdistyksessänne on?
kpl
Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus

Merkitse kolme tärkeintä toimintamuotoa numeroilla 1‐3 alla olevista vaihtoehdoista
1‐5. Tärkein numerolla 1 ja vähiten tärkeä numerolla 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?
Päättynyt tilikausi, toiminnan kokonaistuotot
Varsinaisen toiminnan tuotot
Muut saadut avustukset
Toiminnan kokonaiskulut
Varsinaisen toiminnan kulut
Liitteet (liitteet toimitettava ennen määräajan umpeutumista)
Toimitettu hakemuksen mukana
Kyllä
Päättynyt tilikausi
Toimintakertomus
Tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase)
Toiminnantarkastuskertomus
Toimitettu hakemuksen mukana
Kyllä
Kuluva tilikausi
Talousarvio
Toimintasuunnitelma

€
€
€
€
Ei

Ei

Laatutiedot

Seura on tähtiseura?
Laji

Koulutustiedot

Seura ei ole tähtiseura?
Myöntämisvuosi

Viimeisin auditointi

Seuralla on käytössään eettiset periaatteet
Kyllä
Ei
(oikeudenmukaisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy,
ympäristöstä huolehtiminen) ?
Onko ne kirjattu yhdistyksen sääntöihin?
Liitteet (liitteet toimitettava ennen hakuajan umpeutumista)
Toimitettu hakemuksen mukana
Kyllä
Ei
Toiminnan tarkoitus ja muodot
Yhdistyksen säännöt (uudet hakijat)
Yhdistysrekisteriote (uudet hakijat)
Yhdistyksen itse järjestämät koulutukset
Koulutuksen tyyppi
Tarkenne
Tilaisuuksien määrä /
Osallistuja määrä
Ei koulutuksia
/
/

Urheiluvamman
ensiapukoulutus
Seuratoiminnan
hallinnollinen koulutus
Tuomarikoulutus

/
/

Yhdistyksen jäsenten osallistuminen muiden järjestämiin koulutuksiin
Koulutuksen tyyppi
Tarkenne
Tilaisuuksien määrä /
Osallistuja määrä
Ei koulutuksia
/
/

Urheiluvamman
ensiapukoulutus
Seuratoiminnan
hallinnollinen koulutus
Tuomarikoulutus

Vuosittain vaihtuvat Onko yhdistys osallistunut kaupungin järjestämiin
liikuntapaikkakohtaisiin palavereihin?
teemat

/
/

Kyllä

Ei

Jäsenmäärät

Ohjatut
harjoituskerrat

Tarkat jäsenmäärät
Kokonaisjäsenmäärä
kpl
Riihimäkeläisten jäsenten kokonaismäärä
kpl
Ei riihimäkeläisten jäsenten kokonaismäärä
kpl
Riihimäkeläisten jäsenten määrä:
lapset ja nuoret (18v. tai alle)
kpl
Riihimäkeläisten jäsenten määrä: aikuiset (19v. ja yli)
kpl
Ulkopaikkakuntalaisten jäsenten määrä:
lapset ja nuoret (18v. tai alle)
kpl
Ulkopaikkakuntalaisten jäsenten määrä:
aikuiset (19v. ja yli)
kpl
Tytöt/naiset, kokonaismäärä
kpl
Tytöt/naiset, riihimäkeläiset jäsenet
kpl
Pojat / miehet, kokonaismäärä
kpl
Pojat / miehet, riihimäkeläiset jäsenet
kpl
Harraste‐ ja kilpatoiminta, lapset ja nuoret (18‐vuotiaat tai alle). Rastita oikea
vaihtoehto.
1‐5 ohjattua harjoitusta /viikko
6‐10 ohjattua harjoitusta /viikko
11‐19 ohjattua harjoitusta /viikko
20‐30 ohjattua harjoitusta /viikko
31‐> ohjattua harjoitusta /viikko
Harraste‐ ja kilpatoiminta, aikuiset (19‐vuotiaat tai yli). Rastita oikea vaihtoehto.
1‐5 ohjattua harjoitusta /viikko
6‐10 ohjattua harjoitusta /viikko
11‐19 ohjattua harjoitusta /viikko
20‐30 ohjattua harjoitusta /viikko
31‐> ohjattua harjoitusta /viikko
Erityisliikunta, kaikki ikäluokat. Rastita oikea vaihtoehto.
Kyllä
Ei
Onko toiminnassa ohjattuja erityisliikuntaryhmiä?
Onko toiminnassa matalan kynnyksen harrasteryhmät
(maksuton tai erittäin edullinen, ei
kilpailutoimintaa/sitoutumista), kaikki ikäluokat.
(merkitse "määrä" ‐kenttään ohjattujen harjoitusten
määrä/vko)
Ohjatut harjoituskerrat erityisliikuntaryhmille/ viikko
kpl
Ohjatut harjoituskerrat matalan kynnyksen
harjoitusryhmillä/viikko
kpl

Sitoumus ja
allekirjoitus

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 §).
Olen tutustunut avustuksen myöntämisperusteisiin.
Päiväys
Allekirjoitukset (viralliset allekirjoittajat)

Nimen selvennys

Palautusosoite

”Toiminta‐avustushakemus”
Riihimäen kaupunki /
Liikunta‐ ja hyvinvointikeskus
PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2)
11101 Riihimäki

Kyllä

Ei

