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HAKIJA:   Tietojamme saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat…)  kyllä 
 

 Hakemus saapunut kuntaan 

Seura/yhdistys: Y-tunnus: 

Osoite: e-mail: 

Pankki ja tilinumero:                    

Kotipaikka: 

Rekiteröitymisvuosi: Yhdistysrekisterinumero: 

Keskusjärjestö: 

Kotisivut: 

Yhteyshenkilö: 

Yhteyshenkilön puh: e-mail: 

Yhteyshenkilön osoite: 
Jäseniä yht:  Miehiä: 

 
(alle 29v.)  (alle 15v.) Naisia: (alle 29v.) (alle 15v.) 

       

 

TOIMIHENKILÖT: 
 

Puheenjohtaja: 

Puh: e-mail: 

Osoite: 
 

Sihteeri: 

Puh: e-mail: 

Osoite: 
 

Rahastonhoitaja: 

Puh: e-mail: 

Osoite: 
 

LIITTEET: 
 

LIITTEET: 
 
(rastita) 

Talousarvio 
(kuluva vuosi) 

 Toiminta suunnitelma 
(kuluva vuosi) 

 

Tilinpäätös  
(edellinen vuosi) 

   

Tilintarkastuskertomus 
(edellinen vuosi) 

   

Toimintakertomus 
(edellinen vuosi) 

   

 

Edellisen vuoden avustukset ja nyt anottavat avustukset 
 

KUNTA  

MAKSANUT 

edellinen 

vuosi/€ 

edellinen 

vuosi/€ 
Anotaan nyt 

Vapaa-aikatoimen 
vuosiavustus 

   

Kunnan maksamat  

lehti-ilmoitukset 
   

Muu kunnan avustus, 
mikä 

   

AVUSTUKSET YHT.    

AVUSTUSTEN SUUN-
NITELLUT KÄYTTÖ-
KOHTEET, hintoineen, 
mikäli jo tiedossa… 

 

Muualta kuin Jämijärven 
kunnasta saatavat avus-
tukset yhteensä € 

 

Edelisen 
vuoden 
avustukset 
käytetty: 

KOHDE MÄÄRÄ 

  

  

  

  

  

PAKOLLINEN!!! 
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VASTIKKEELLINEN TOIMINTA 
Kiitoksena yli 900€ vuosiavustuksesta, olemme suorittaneet vastikkeellisena toimintana: 
 

PVM / TAPAHTUMAN NIMI SISÄLTÖ Vastaava ohjaaja OSALLISTUJA MÄÄRÄ 

    

    

    

 
 

SELITE TULOT  
kuluvana vuonna 

MENOT  
kuluvana vuonna 

ARVIO  
seuraavasta vuodesta 

JÄSENMAKSUT AIK      € NUOR     €    
KOULUTUSTOIMINTA    
VALMENNUSTOIMINTA    
KERHOT    
KILPAILUT/JÄRJESTÄMINEN    
KILPAILUT/OSALLISTUMINEN    
TIEDOTUS/MAINONTA    
HALLINTO    
PALKAT JA PALKKIOT    
AVUSTUKSET    
VUOKRAT    
MUU VARAINHANKINTA    
MUUT     
YHTEENSÄ   + - 

 
YHTEISTYÖ MUIDEN YHDISTYSTEN, SEUROJEN JA JÄRJESTÖJEN KANSSA 
Olemme olleet mukana järjestäjänä seuraavissa yhteistyötapahtumissa: 
 

PVM / TAPAHTUMAN 
NIMI 

SISÄLTÖ Vastaava yhteisö OSALLISTUJA 
MÄÄRÄ 

YHDISTYKSET JOTKA  
MUKANA JÄRJESTÄJÄNÄ 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

YHTEISTYÖ KUNNAN KANSSA 
Olemme olleet mukana järjestäjänä seuraavissa yhteistyötapahtumissa: 
 

PVM / TAPAHTUMAN NIMI SISÄLTÖ Vastaava yhteisö OSALLISTUJA MÄÄRÄ 
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JÄRJESTETTY TOIMINTA 
Tästä jätetään pois yhdistyksen hallinnointiin liittyvät toiminnot kuten kokoukset kaikki muu toiminta mikä ei sovi muiden 
otsikoiden alle ilmoitetaan tähän.  
 

Osanottajamäärä PVM tapahtuma Yhdistyksen jäsenien / 
talkoolaisten määrä  
tapahtumassa 

PISTEET 
vapaa-aika-
toimi laskee! 

1-2 osanottajaa nämä voi 
ilmoittaa myös erillisellä 
liitteellä, mikäli tapahtu-
mia on paljon! 

  x15 

  x15 

3-5 osanottajaa nämä voi 
ilmoittaa myös erillisellä 
liitteellä, mikäli tapahtu-
mia on paljon! 

  x10 

  x10 

6-10 osanottajaa nämä voi 
ilmoittaa myös erillisellä 
liitteellä, mikäli tapahtu-
mia on paljon! 

  x5 

  x5 

11-20 osanottajaa nämä 
voi ilmoittaa myös erilli-
sellä liitteellä, mikäli ta-
pahtumia on paljon! 

  x3 

  x3 

20-50 osanottajaa 
nämä voi ilmoittaa myös 
erillisellä liitteellä, mikäli 
tapahtumia on paljon! 

  x2 

  x2 

  x2 

51-100 osanottajaa 
nämä voi ilmoittaa myös 
erillisellä liitteellä, mikäli 
tapahtumia on paljon! 

  x1,5 

  x1,5 

  x1,5 

101 osanottajaa 

nämä voi ilmoittaa myös 
erillisellä liitteellä, mikäli 
tapahtumia on paljon! 

  x1 

  x1 

  x1 

    

 

ITSE järjestetty säännöllisesti kokoontuva kerho/tapahtuma ei kokoukset! 
 

Kerhot, säännöllisesti kokoon-
tuva, viikoittainen/kuukausit-
tainen. 

viikko vai 
kk 

Vastaava ohjaaja/ vetäjä Toimi-
kausi 

osallistuja-
määrä 
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LEIRIT 

alle 29v. leiristä 100pistettä/leiri jonka itse on järjestänyt jokaisesta osallistujasta 2pis-

tettä/hlö. yli tai sekä alle että yli 29v. leiristä 50pistettä/leiri jonka itse on järjestänyt jo-

kaisesta osallistujasta 1piste/hlö. Muiden järjestämälle leirille osallistuminen 10pistettä/leiri ja 0,5 

piste/hlö. Osallistujiksi lasketaan myös työntekijät ja talkooväki. 
 

Leirit, pvm nuoriso/ 
muu 

Vastaava ohjaaja/ vetäjä aloitus- ja 
päätöspäivä 

osallistu-
jamäärä 

pisteet tarkist. 
pisteet 

       

       

       

    pisteet 
yht. 

  
 

KOULUTUKSET 

alle 29v. koulutuksesta 100pistettä/koulutus jonka itse on järjestänyt jokaisesta osallistu-

jasta 2pistettä/hlö. yli tai sekä alle että yli 29v. koulutuksesta 50pistettä/koulutus jonka 

itse on järjestänyt jokaisesta osallistujasta 1piste/hlö. Muiden järjestämään koulutukseen osallis-

tuminen 0,5 piste/hlö. Osallistujiksi lasketaan ainoastaan koulutukseen osallistuneet. 
 
 

koulutustapahtumat  nuoriso/ 
muu 

Kouluttaja Päiväys osallistuja-
määrä 

pisteet tarkist. 
pisteet 

       

       

       

       

    pisteet yht.   
 

 

Itse järjestettyjen tapahtumien yleisömäärä, joissa yleisöä vähintään 30 henkilöä 
yleisö alle 29v = henkilömäärä kerrotaan kolmella = pisteet 
yleisö, jotka harrastavat tapahtumassa ohjattua liikuntaa = todistettava henkilömäärä kerrotaan viidellä 
muu todistettavissa oleva yleisömäärä = pisteet 

Järjestetty tilaisuus PVM Onko lippu, luettelo 

tmv todiste osallistuja 

määrästä 

alle 29v 
osallistujat 

hlö x 3 

liikuntaa 
harrasta-

neet hlö x 5 

muu osallis-
tujamäärä 

pisteet tarkist. 
pisteet 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

    pisteet yht.   
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OHJATTU LIIKUNTA  

 
Itse järjestetty toiminta osallistunut yhdistyksenjäsen. 
 

Ohjattu vähintään 
1h30min kestänyt 
liikunta harjoitustoi-
minta 

Osallistuja määrä pisteiden 
laskuun 
kerroin 

sisältö pisteet tarkist. pisteet 

Harjoitukset, kesto vähintään 1,5h 
Yksilölajit  
(vähintään 4osallistujaa)  5    
Joukkuelajit 
(vähintään 8 osallistujaa) 

 5    
nuoriso-, valmennus-, harjoitusleirit, kesto vähintään 2vrk  

10-30 osanottajaa  30    
31-60 osanottajaa  60    
60   osanottajaa  90    

Ohjattu kuntoliikunta vähintään 1,5h  
TÄHÄN VOI LAITTAA MIKÄ YHDISTYS TAHANSA JÄRJESTETYN LIIKUNTANSA 

5-20     osanottajaa  5    
20-50   osanottajaa  10    
51-100 osanottajaa  20    
101   osanottajaa  30    

 

KILPAILUTOIMINTAA VOI OLLA MYÖS MUUALLA KUIN LIIKUNNASSA!!! 

KILPAILUTOIMINTA ~ yksilölajit  
 

Järjestetyt kilpailut Monetko kilpailut, ITSE järjes-
tetty, omalla paikkakunnalla 

pisteiden laskuun 
kerroin 

pisteet tarkist. pis-
teet 

Suomen mestaruuskil-
pailut 

 120   

maaottelu  100   
kansainvälinen kilpailu  100   
kansallinen kilpailu  50   
cup-, pm-kilpailu  30   
pk-, seuraottelut  15   
muut kilpailut  5   

  pisteet yht.   
 

Osallistuminen kilpailui-
hin 

Edustajien määrä pisteiden laskuun 
kerroin 

pisteet tarkist.  
pisteet 

Olympiakisat  120   
MM-kilpailut  100   
EM-kilpailut  90   
PM-kilpailut  80   
maaottelut  50   
SM-kilpailut  30   
pm-, cup-kilpailut  5   

  pisteet yht.   
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KILPAILUTOIMINTA ~ joukkuelajit (viestit, JM-autot, jääkiekko…) 
 

Järjestetyt kilpailut Monetko kilpailut, ITSE järjes-
tetty, omalla paikkakunnalla 

pisteiden las-
kuun kerroin 

pisteet tarkist.  
pisteet 

Suomen mestaruuskil-
pailut 

 50   

maaottelu  40   
kansainvälinen kilpailu  40   
kansallinen kilpailu  30   
cup-, pm-kilpailu  20   
pk-, seuraottelut  10   
muut kilpailut  5   

  pisteet yht.   
 
 
 
 

Osallistuminen joukkue 
kilpailuihin 

Joukkueiden määrä pisteiden laskuun 
kerroin 

pisteet tarkist.  
pisteet 

Suomen mestaruuskil-
pailut 

 50   

maaottelu  40   
kansainvälinen kilpailu  40   
kansallinen kilpailu  30   
cup-, pm-kilpailu  20   
pk-, seuraottelut  10   
muut kilpailut  5   

  pisteet yht.   
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ALLEKIRJOITUS Vakuutan tällä allekirjoituksella tiedot oikeiksi 

 

 
  

Paikka_________________  Paikka_________________ 

 

Aika__________________  Aika__________________ 
 
 
 
 
 

________________________________   ________________________________ 
 
 
Allekirjoitus/Nimen selvennys   Allekirjoitus/Nimen selvennys 
 
________________________________   ________________________________ 

 
 

 
Meidän yhdistykseen osoitetut tiedotteet ja yhteydenotot  

voi osoittaa ensisijaisesti seuraavalle henkilölle: 
 

Nimi: ______________________________________________ 
 

Osoite: _____________________________________________ 
 

Sähköposti: _________________________________________ 

 
Puhelin nro: _________________________________________ 

 
 

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN AVUSTUKSET 
 
Vapaa-aikalautakunta varaa avustuksensa yhtenä kokonaisuutena kullekin vuodelle. 
Kokonaisuudesta jaetaan yhdistyksille avustussumma pisteiden osoittamalla tavalla. 
 
Kaikkien avustusta hakeneiden pisteet lasketaan yhteen, tällä summaksi saadulla luvulla saisi siis koko 
jaettavan avustussumman. Tämä summa siis suhteutetaan koko avustussummaan. 
 
Esimerkkinä siis sama: 
Avustuksia on jaossa yhteensä 8700€, koska kahdella yhdistyksellä on täytettynä ainoastaan sivut 1,2 ja 
7 avustussumma pisteillä jaettavaksi on 8500€. 
Yhdistyksien yhteenlaskettupistemäärä on 142849 
Kerroin lasketaan siis 8500:142849=0,0595 
A-yhdistyksen pisteet ovat 34926 joka oikeuttaa 2078,10€ avustukseen 
B-yhdistyksen pisteet ovat 46821 joka oikeuttaa 2785,85 avustukseen 
C-yhdistyksen pisteet ovat 61102 joka oikeuttaa 3635,57 avustukseen 
D-yhdistyksellä ei ole pisteitä, koska ovat täyttäneet vain sivut 1,2,7, täyttö oikeuttaa 100€ avustukseen 
E-yhdistyksellä ei ole pisteitä, koska ovat täyttäneet vain sivut 1,2,7, täyttö oikeuttaa 100€ avustukseen 
F-yhdistyksellä ei ollut mitään muuta kuin nimi täytettynä, täyttö ei oikeuta avustukseen. 
Näin avustuksia jaetaan siis tasapuolisesti kaikille yhdistyksille yhteensä 8699,52€. 
 


