
MASKUN KUNTA    HAKEMUS 
Hyvinvointilautakunta 
 
 
 
LIIKUNTATOIMEN PERUSAVUSTUSHAKEMUS 
 
 
 
1. HAKIJA 
 
 Seura/yhdistys __________________________________________ 
 Lähiosoite  __________________________________________ 
 Postitoimipaikka __________________________________________ 
 Sähköposti  __________________________________________ 
 Pankki ja tilin n:o __________________________________________ 
 Kotipaikka  __________________________________________ 
 Rekisteröimisvuosi __________________________________________ 
 Yhdistysrekisterinumero __________________________________________ 
 Keskusjärjestö __________________________________________ 
 Jäsenmäärä  -miehiä __________    -poikia (alle 16 v.) ________ 
   -naisia  __________    -tyttöjä (alle 16 v.) ________ 
 
2. TOIMIHENKILÖT 
 
 Puheenjohtaja __________________________________________ 
 Osoite  __________________________________________ 
 Puhelinnumero __________________________________________ 
 
 Sihteeri  __________________________________________ 
 Osoite  __________________________________________ 
 Puhelinnumero __________________________________________ 
 
 Rahastonhoitaja __________________________________________ 
 Osoite  __________________________________________ 
 Puhelinnumero __________________________________________ 
 
3. SELVITYS EDELLISENÄ VUONNA SAADUSTA AVUSTUKSESTA JA ANOTTAVA AVUSTUS 
 
   Edellisen vuoden 
   avustukset  anottava avustus 
 
3.1.  Perusavustus ______________ ______________ 
 
3.2. Kohdeavustukset 
 - koulutusavustus ______________  
 - ohjaajapalkkioavustus ______________ 
 Kohdeavustusta yht. ______________ 
 Avustuksia yhteensä ______________ 



 
4. TALOUS EDELLISEN VUODEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN 
  
 Liikuntatoimintamenot 
 - koulutustoiminta  _______________ 
 - valmennustoiminta  _______________ 
 - kilpailutoiminta/järjestämiskulut _______________ 
 - kilpailutoiminta/osallistumiskulut _______________ 
 - tiedotustoiminta  _______________ 
 - harrastetoiminta  _______________ 
 - hallinto   _______________ Edellisen vuoden              
 - palkat ja palkkiot  _______________ avustuksen 
 - vuokrat   _______________ %-osuus menoista
 - muut menot  _______________  
                                 yhteensä _______________           _______________ 
  
 Liikuntatoimintatulot 
 - kilpailutoiminta  _______________ 
 - jäsenmaksut ja niiden suuruus _______________ 
   aikuiset ________ lapset alle 16 v. _______________ 
 - saadut avustukset                 _______________ 
   yhteensä _______________ 
 Varainhankinnan tulos  _______________ 
 
5. TOIMINTA 
 __________________________________________________________________ 
 Ohjattu harjoitustoiminta määrä      a-pisteet       pisteet yhteensä 
 - harjoitukset. kesto väh. 1h. 
   osanottajia vähintään: 
 - yksilölajit 3 
 - joukkuelajit 5 
 - palloilulajit 5                  5    
 
 - nuoriso-, valmennus- tai 
                       harjoitusleirit (väh. 2 vrk) 
 -10  -30 osanottajaa                 20 
 -31 - 60 osanottajaa                 40 
 -61 -     osanottajaa                 60    
 
 Ohjattu kuntoliikunta/LUK- 
 toiminta/naisvoimistelu 
 -10 - 20 osanottajaa                 10 
 -21 - 50 osanottajaa                 20 
                   -51  -    osanottajaa                 30    
 
 Ohjatut juhla- ja valistus- 
 tapahtumat sekä talkoot 
 - 20 - 50   osanottajaa                   5 
 - 51 - 100 osanottajaa                 15 
 -101 -      osanottajaa                 20    
 
Ohjatun harjoitustoiminnan pisteet yhteensä          _____________ 



5. TOIMINTA 
 
Kilpailutoiminta / Yksilölajit 
  
 Järjestettyjä kilpailuja       kilpailujen             a-pisteet       pisteet yhteensä 
           määrä    
        
 - SM-kisat    120   
 - maaottelut    100   
 - kansainvälinen kilpailu   100   
 - kansallinen kilpailu    50   
 - cup-kilp., pm-kilpailu    30   
 - pk.kilp., seuraottelu    15   
 - muut kilpailut     5   
 
 Osallistuminen kilpailuihin     edustajien         a-pisteet       pisteet yhteensä 
             määrä    
 - Olympiakisat    120   
 - MM-kilpailut     90   
 - EM-kilpailut        70   
 - PM-kilpailut       50   
 - maaottelut      50   
 - SM-kilpailut        50   
 - kv. kilpailut        20  _________  
 - pm-kilpailut 
   cup-kilpailut     10   
 - muut kilpailut      5   
 
 
        Sivun pisteet yhteensä _____________________ 
 
 
 
5. TOIMINTA 
 
Kilpailutoiminta / Joukkuelajit (esim. viestit, naisvoimistelu jne.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Järjestettyjä kilpailuja               kilpailujen                   a-pisteet            pisteet yhteensä                                     
                määrä 
                                             
- SM-kilpailut                                  50    
- maaottelut                40    
- kv.kilpailut                30    
- pm- ja cup-kilpailut               20    
- pk- ja seuraottelut               10    
- muut kilpailut                6    
 
 
 
 
 



Osallistuminen kilpailuihin           joukkueiden          a-pisteet                pisteet yhteensä 
                  määrä   ___________ 
 
- SM-kilpailut               50    
- maaottelut          40    
- kv. kilpailut              30    
- pm- ja cup-kilpailut         20    
- pk- ja seuraottelut         10    
- muut kilpailut          5    
 
 
                   Sivun pisteet yhteensä _______________ 
 
5. TOIMINTA 
 
Kilpailutoiminta / Palloilulajit 
_______________________________________________________ 
Järjestettyjä otteluja  ottelujen             a-pisteet               pisteet yhteensä 
   määrä     
- maaottelut           50    
- kv. ottelut           40    
- SM-sarjaottelut    
  (aikuiset + A-nuoret)          20   
- I- ja II-sarjaottelut               
  sekä B-nuorten SM-sarja          15   
- III- ja IV-sarja (jalkapallo) sekä               
  cup-ottelut  
- IV ja V -sarja          10    
- pm- ja muut ottelut           5    
 
Osallistuminen otteluihin  (joukkueiden          pelaajien        a-pisteet     pisteet yhteensä 
        määrä)               lukumäärä    
- kv. ottelut                    25   
- SM-sarjaottelut                   20 
  (aikuiset + A-nuoret)       
- I- ja II-sarjat sekä                   15 
  B-nuorten SM-sarja       
- III- ja IV-sarjat ja                   10 
  cup-ottelut        
- pm- ja muut ottelut                     5   
 
 
    Sivun pisteet yhteensä ______________ 
 
           Kilpailutoiminnan pisteet yhteensä ______________ 
 
 
 
 
 
 
 



6. HENKILÖREKISTERITIEDOT 
 
Koulutettuja seuran jäseniä 
 
____________________________________________________________________________ 
Rekisteröidyt tuomarit  lukumäärä           a-pisteet          pisteet yhteensä 
____________________________________________________________________________ 
- Kv (vast.)                   50    
- I-luokka (vast.)                  30    
- II-luokka (vast.)                  20    
- III-luokka - muut tuomarit (vast.)                 10    
 
Rekisteröidyt valmentajat 
____________________________________________________________________________ 
- SLU 4-taso (vast.)                  50    
- SLU 3-taso (vast.)                  30    
- SLU 2-taso (vast.)                  10    
- SLU 1-taso (vast.)                    5   
- Ohjaajat (joilla ei koulutusta)                   2   
 
Luokkaurheilijat, 16-vuotiaat ja vanhemmat 
____________________________________________________________________________ 
- Suurmestariluokka                  80    
- Mestariluokka                  50    
- I-luokka, A-luokka                  20    
- II-luokka, B-luokka                  10    
- III-luokka, C-luokka                    5 ___________ 
- alle 16-vuotiaat junioriurheilijat                   4   
 
Sarjapelaajat 
____________________________________________________________________________ 
- Mestaruussarjapelaajat/Liigapelaajat                 40    
- I-sarjapelaajat (vast.)                  20    
- II-sarjapelaajat (vast.)                  10    
- III-sarjapelaajat (vast.)                    7   
- IV-sarjapelaajat (vast.)                    4   
- muut sarjapelaajat (mm. ikämiehet)                                        3   
- alle 16-vuotiaat sarjapelaajat                 _4______________________ 
 
 
Henkilörekisteripisteet yhteensä            ________________ 
     
 
Ohjatun harjoitustoiminnan, kilpailutoiminnan ja  
henkilörekisterin pisteet yhteensä                   ______________ 
       
                 
 
 
 
 
 



7. TOIMINNAN MONIPUOLISUUS 
 
Erilaiset liikuntamuodot, joita voi harrastaa seurassa 
 
Liikuntamuoto                  a pisteet (10) 
        
        
        
 
 
8. YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS 
 
Seuran järjestämät yleisötilaisuudet, joissa vähintään 25 osanottajaa 
 
Tapahtuman nimi  osanottajamäärä                 a pisteet (15) 
        
        
        
        
 
Yhteistyö maskulaisten urheiluseurojen tai vapaa-aikalautakunnan kanssa 
 
Tapahtuma   osanottajamäärä                   a pisteet (20) 
        
        
        
        
 
Kaikki pisteet yhteensä    ______________ 
 
8. LIITTEET 
 
 
_________ Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta 
 
_________ Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan 
 
_________ Yhdistyksen säännöt (uuden hakijan ollessa kysymyksessä, myöhemmin 
 tulee ilmoittaa muutoksista) 
 
 
8. ALLEKIRJOITUS 
 
Paikka ja aika 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Allekirjoitukset  
 
____________________________________________________________________________ 
 
ANNAMME SUOSTUMUKSEN SÄHKÖISEEN TIEDOKSIANTOON ____kyllä_____ei 
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