
Sotkamon kunta LIIKUNTAYHDISTYSTEN  
PERUSAVUSTUSHAKEMUS v. 2019 
Hakuaika päättyy 30.4.2019  

Yhdistyksen nimi Y-tunnus

Osoite Pankkiyhteys 

Postinumero Postitoimipaikka 

1. YHDISTYKSEN
PERUSTIEDOT

Sähköpostiosoite www-kotisivut 

Puheenjohtaja Puhelinnumero *)       saa           ei 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

Sihteeri Puhelinnumero *)        saa           ei 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

Rahastonhoitaja Puhelinnumero 

Lähiosoite 

2. TOIMIHENKI- 
LÖIDEN
YHTEYSTIEDOT

Sähköpostiosoite 

3. YHDISTYKSEN
TOIMINTAA
KOSKEVAT
TIEDOT

JATKUU,
LIITE 1

Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus ja yhdistyksessä harjoitettavat liikuntamuodot tai –lajit: 

TULOT: € 
- jäsenmaksutuotot

- harjoitusmaksutuotot

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 

MENOT: € 
- liikuntatilavuokrat

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 

4. YHDISTYKSEN
TALOUTTA
KOSKEVAT
TIEDOT
(tiedot viimeisim
 mästä hyväksytystä
tilinpäätöksestä)

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 

*) saako puhelin 
numeron julkaista 



Alle 18-vuotiaat 18 vuotta täyttäneet Yhteensä 

Lukumäärä 5. JÄSENTIEDOT
Ilmoitetaan
ajantasalla olevan
jäsenluettelon tai
jäsenrekisterin
mukaisena

Vuosijäsenmaksu (€)   

6. HAETTAVA
PERUSAVUSTUS

PERUSAVUSTUS (€) 

7. LIITTEET

 Paikka ja aika 
8. ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus ja asema yhdistyksessä 

Yhdistyksen toimintaa koskevat tiedot Liite 1

Viimeisin hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä, myöhemmin tulee ilmoittaa muutoksista)



YHDISTYKSEN TOIMINTAA KOSKEVAT TIEDOT     LIITE 1

Laji/jaosto:           Laji/jaosto:           Laji/jaosto:           Laji/jaosto:           Nuoret = alle 18-vuotiaat
Nuoret Aikuiset Nuoret Aikuiset Nuoret Aikuiset Nuoret Aikuiset

Ohjattujen harjoitus- ja valmennusryhmien
lukumäärä

                                                                                

Toimintaan osallistuvat urheilijat
(hlöä/vuosi)

                                                                                

Harjoituskerrat / vuosi                                                                                 
Harjoitusten yhteenlasketut käyntikerrat /
vuosi

                                                                                

1. KILPAURHEILU

Ohjaajien ja valmentajien lukumäärä                                                                                 

Ohjattujen harjoitusryhmien lukumäärä                                                                                 

Toiminnassa mukana olevat harrastajat
(hlöä / vuosi)

                                                                                

Harjoituskerrat / vuosi                                                                                 

Harjoitusten yhteenlasketut käyntikerrat /
vuosi

                                                                                

2. KUNTO-, TERVEYS- JA
ERITYISLIIKUNTA

Ohjaajien lukumäärä                                                                                 

Lukumäärä / vuosi tai kausi                                                                                 
3. YHDISTYKSEN

JÄRJESTÄMÄT
KILPAILUT

Osanottajamäärä                                                                                 

Lukumäärä / vuosi tai kausi                                                                                 
4. YHDISTYKSEN

JÄRJESTÄMÄT MUUT
TAPAHTUMAT

Osanottajamäärä                                                                                 

Aktiivisesti toimivien ohjaajien /
valmentajien lukumäärä

                                                                                

Koulutettujen ohjaajien lukumäärä ja
koulutustaso

                                                                                
5. OHJAUS- JA

VALMENNUSTOI-
MINNAN MÄÄRÄ JA
LAATU Koulutukseen osallistuminen (hlöä / vuosi)                                                                                 
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