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LIIKUNTASEUROJEN TOIMINTASELVITYSLOMAKE 1.1. - 31.12.2019 

(pakollinen liite, palautus vuosiavustushakemuksen liitteenä 31.3.2020 klo 15.00 mennessä) 

SEURAN NIMI:     

Lomakkeen täyttäjän nimi: 

1. LASTEN- JA NUORTEN LIIKUNTA (avustusosuus 60 %)

A) Määrätulokset
Seurassa säännöllisesti liikuntaa harrastavien määrä ikäryhmittäin:

1-6 v 7-12 v 13-15 v 16-18 v
Tytöt, kpl 
Pojat, kpl 

Harrastajat yhteensä:  kpl 
Lasten ja nuorten toiminnan lajit: 

Seuran alueellinen toimintakenttä kunnassa: 
B) Laatutulokset
Eri ikäryhmille suunnattu toiminta: 

Lasten- ja nuorten kilpailumenestys: 

Seuran toimenpiteet lasten ja nuorten aktivoimiseksi liikkumaan: 

Lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa seurassa heidän taloudellisesta taustastaan 
riippumatta: 

C) Kuntalaisille tuotetut palvelut lasten ja nuorten liikunnan osalta
Säännöllisesti tuotettu toiminta ja osallistujamäärä:  
(esim. koululaisten iltapäivätoiminta, kerhot, urheilukoulut, koulujen väliset, lajitutustuminen ym.)     
   Toiminta    
1.  krt/vko  osallistujat/vko 
2.  krt/vko  osallistujat/vko 
3.     krt/vko  osallistujat/vko 
4.      krt/vko  osallistujat/vko 
5.   krt/vko  osallistujat/vko 
6.   krt/vko  osallistujat/vko 
7.    krt/vko  osallistujat/vko 
8.   krt/vko  osallistujat/vko 
9.    krt/vko  osallistujat/vko 
Muu toiminta (esim. tapahtumat, kampanjat, talkoot, leirit ym.)  
Toiminta ja osallistujien määrä yht.:    
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2. KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA (avustusosuus 20 %) 
 

A) Määrätulokset 
Seuran työikäisille järjestämä säännöllinen toiminta (nimeä toiminnot):        
 
 
Toiminnassa mukana olevien määrä/vuosi:       kpl 
Seuran työikäisille järjestämä muu toiminta (esim. tapahtumat, tempaukset, talkoot ym.):       
 
 
Toimintaan osallistuneiden määrä/vuosi:       kpl 
B) Laatutulokset 
Seuranne toimenpiteet aikuisten kunto- ja terveysliikunnan edistämiseksi:        
 
 
C) Kaupungille tuotetut tai kaupungin toimintaa tukevat palvelut (esim. talkoot, liikuntareittien- ja 
paikkojen kunnossapito, terveysliikuntakampanjat ym.): 
 
       

 
3. KILPAURHEILU (avustusosuus 20 %) 
 

A) Määrätulokset 
Seuran aikuisurheilijoiden määrä ikäryhmittäin: 
                                                 19-23 v                   24-30 v                      31-35 v                      36 v-> 

Naiset, kpl                         
Miehet, kpl                         
Joukkueet N/M, kpl                         

Aktiivikilpailijat yhteensä:       kpl 
Kilpailulajit:                                          
B) Laatutulokset 
Seuran urheilijoiden kansallinen menestys (tärkeimmät):        
 
 
Seuran urheilijoiden kansainvälinen menestys:        
 
 
Seuran toimenpiteet antidoping-työhön:        
 
 
C) Kaupungin näkyvyys seuran kilpailutoiminnassa: 
       
 
 

 
4. SEURAN HENKILÖSTÖ- JA TALOUS 
 

Seuran aktiivitoiminnassa mukana olevat (esim. huolto, talkoot- ja tapaht.ym.):       kpl                                                            
Seurassa toimivien valmentajien/ohjaajien määrä:       kpl 
Seuraan palkattu henkilöstö:             
vakituiset       kpl 
määräaikaiset       kpl 
Palkatun henkilöstön tehtävät:        
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Seuran talouden muodostuminen, tärkeimmät tulolähteet (% koko budjetista): 
               Tulonlähde                                                                                 % 

1. Kaupungin avustus       
2. Muut avustukset       
3. Jäsenmaksut       
4. Toiminta/ohjausmaksut/muut seuramaksut       
5. Yhteistyökumppanit/sponsorit       
6. Talkootyö tai vastaava       
7. Muu rahoitus 

Mikä?       
      

 

 
Muuta seuranne toiminnasta, mitä haluatte kertoa: 
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