
LIIKUNTASEUROJEN/-YHDISTYSTEN 

PERUSAVUSTUSHAKEMUS v. 2022
Hakuaika päättyy 30.4. klo 16.00 

1. YHDISTYKSEN

PERUSTIEDOT

Yhdistyksen nimi Y-tunnus

Osoite Pankkiyhteys 

Postinumero Postitoimipaikka 

Sähköpostiosoite www-sivut 

2. TOIMIHENKI-

LÖIDEN YH-

TEYSTIEDOT

Puheenjohtaja Puhelinnumero 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

Saako puheenjohtajan yhteystiedot julkaista kunnan julkaisuissa?  saa   ei 

Sihteeri Puhelinnumero 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

Saako puheenjohtajan yhteystiedot julkaista kunnan julkaisuissa?  saa   ei 

Rahastonhoitaja Puhelinnumero 

Osoite 

Sähköpostiosoite 

3. YHDISTYKSEN

TOIMINTAA

KOSKEVAT

TIEDOT

JATKUU,

LIITE 1

Säännöt liitteeksi

uusilta hakijoilta

Yhdistyksen toiminnan päätarkoitus ja yhdistyksessä harjoitettavat liikuntamuodot tai -lajit: 

Seuramme / yhdistyksemme edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa  Kyllä  Ei 

Kuvaile seuranne toimintaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä: 

Seuramme / yhdistyksemme järjestää erityisryhmien liikuntaa  Kyllä  Ei 

Seurallemme on myönnetty voimassa oleva Tähtimerkki Tähtiseurat laatuohjelmasta seuraavissa osa-alueissa 

     Lapset ja nuoret       Aikuiset       Huippu-urheilu 

Mitä?



4. YHDISTYKSEN

TALOUTTA

KOSKEVAT TIE-

DOT

(Tiedot viimeisim-

mästä hyväksytystä

tilinpäätöksestä)

TULOT: € 

- Jäsenmaksutuotot

- Harjoitusmaksutuotot

KAIKKI TULOT YHTEENSÄ 

MENOT: € 

- Liikuntatilavuokrat

KAIKKI MENOT YHTEENSÄ 

TILIKAUDEN YLI-ALIJÄÄMÄ 

5. JÄSENTIEDOT

Ilmoitetaan ajan

tasalla olevan jä-

senluettelon tai jä-

senrekisterin mu-

kaisena

Alle 18-vuotiaat 18 vuotta täyttäneet Yhteensä 

Lukumäärä 

Miehet / pojat 

Naiset / tytöt 

Kunniajäsenet 

Vuosijäsenmaksu (€) 

6. HAETTAVA

AVUSTUS

PERUSAVUSTUS (€) 

7. LIITTEET   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) 

8. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika 

Allekirjoitus ja asema yhdistyksessä 

Liikuntaseuran / -yhdistyksen ilmoittamat tiedot rekisteröidään liikuntapalvelujen ylläpitämään järjestörekisteriin, jonka 

rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa sotkamo.fi ja liikuntapalvelujen toimistossa. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn 

oikeuksista saa liikuntapalvelujen toimistosta. 
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