
YHDISTYKSEN TOIMINTATIEDOT   1 
(liitetään liikuntapalveluille toimitettavaan toiminta-avustushakemukseen) 

Yhdistyksen 
(jaoston) 
tiedot 

Yhdistyksen (jaoston) nimi Perustamisvuosi 

Puheenjohtaja Sihteeri Rahastonhoitaja 

Jäsenmäärä (jäsenmaksun maksaneita) Alle 16-vuotiaita jäseniä 

Yhdistyksen 
toiminta 

Kokoustoiminta 

Yhdistyksen kokouksia Hallituksen (jaoston) kokouksia 

Ohjaustoiminta 
Ohjattuja 
harjoitustilaisuuksia Osallistujia 

Harjoituskäyntejä 
yht. 

Ohjaajia 

Yksilöharjoituksia Pelisäännöt käytössä 

  Kyllä (liitteenä) 

  Ei 

Pelisääntöryhmien määrä 

Leirit Ylivieskassa 

Leirejä ________ Osanottajia__________ Leirivuorokausia _______ 

Leiritoiminta muualla (muualla järjestetyt tai seuran jäsenten osallistumiset) 

Leirejä ________ Osanottajia__________ Leirivuorokausia _______ 

Kurssi- ja koulutustoiminta 

Itsejärjestettyjä kursseja _______ Osanottajia_________ 

Muihin koulutustilaisuuksiin on yhdistyksestä osallistunut ________ kertaa ________ henkilöä. 

Järjestetty kilpailutoiminta 

Piirikunnallisia kilpailuja/aluesarj. pelejä _______ Osallistujia ________ 

Kansainvälisiä tai SM-kilpailuja/SM-sarjan pelejä _______ Osallistujia ________ 

Seuran sisäisiä kilpailuja/pelejä _______ Osallistujia ________ 

Kansallisia kilpailuja/valtakunnallisia sarjojen pelejä ________ Osallistujia ________ 

Sarjoissa olevien joukkueiden määrä _______ Osallistujia ________ 

Yhdistyksen kansainvälinen toiminta (jatka tarvittaessa Lisätiedot-kohtaan) 

Kilpailumenestys: 

SM I _______ SM II _______ SM III _______ 

Sarjamenestys: 

Sarja _________________________________________________ Sijoitus ________ 

Sarja _________________________________________________ Sijoitus ________ 

Sarja _________________________________________________ Sijoitus ________ 



YHDISTYKSEN TOIMINTATIEDOT   2 
(liitetään liikuntapalveluille toimitettavaan toiminta-avustushakemukseen) 

Maajoukkue-edustukset: ___________________________________________ 

Yhdistyksen 
muita 
tapahtumia 

______ kertaa _______ henkilöä 

Osallistuminen 
liikuntalauta- 
kunnan  
tilaisuuksiin 

Yhdistyksen edustajia on osallistunut liikuntalautakunnan toimeenpanemiin 

koulutus-/neuvottelutilaisuuksiin ________kertaa ________henkilöä. 

Yhdistyksen 
talous 

Toimintamenot ed. vuonna 

___________ € 

Kaupungilta saadut avustukset 

_____________ € 

Talousarvio seuraavalle 

vuodelle _____________€ 

Muut avustukset ____________ €      keneltä __________________________________ 

Lisätietoja 

Allekirjoitukset 

__________________________     __________________________       ______________________ 

Paikka ja päiväys                                   Puheenjohtaja                                      Sihteeri 
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