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Liikuntatoimen liite yleisavustukseen 

Seura/Yhdistys: _______________________________________________________ Kausi____________ 

TALOUS EDELLISEN VUODEN TILINPÄÄTÖKSEN MUKAAN 

Liikuntatoimintamenot Toiminta Kulut 
Koulutustoiminta € 
Valmennustoiminta € 
Hallinto € 
Palkat ja palkkiot € 
Vuokrat € 
Muut menot € 
YHTEENSÄ € 

Liikuntatoimintatulot Toiminta Tulot 
Kilpailutoiminta € 
Jäsenmaksut € 
Saadut avustukset € 
Muut tulot (talkoot ym.) € 
YHTEENSÄ € 

Liiketoiminnallinen tulos Voitto       € Tappio              € 

TOIMINTA 

Harjoitustoiminta Määrä A-pisteet Pisteet yht. 
Harjoitukset yksilölajeissa (4<) 10 

Harjoituksen joukkuelajeissa (8<) 10 
Muu avoin ohjattu liikunta (liikuntakerhot, harrastusryhmät) 20 

Koulutettu seuran jäseniä Lukumäärä A-pisteet Pisteet yht. 
Rekisteröidyt tuomarit: KV, I-II-III-luokka 50 
Kortilliset tuomarit 20 

Rekisteröidyt valmentajat: A, B, C-luokka 50 

muut koulutetut valmentajat ja ohjaajat 20 

Kilpailutoiminta Edustajien määrä A-pisteet Pisteet yht. 
Olympiakisat 120 

MM / EM-kisat 90 

PM-kisat 70 
SM-kisat / SM-turnaus tai niihin rinnastettavat kisat 40 

Järjestetyt tapahtumat Määrä A-pisteet Pisteet yht. 
Kansainväliset kilpailut 100 
SM-kilapilut 70 

PM- ja aluekilpailut 50 

Kaikille avoimet tapahtumat (pankkien kisat ym) 30 
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OHJAAJAT JA VALMENTAJAT 

Seura/Yhdistys: _______________________________________________________ Kausi____________ 

Laji / jaosto Ikäluokka / 
ryhmä 

Valmentaja(t) Valmentajan 
koulutustaso 
* 

Valmennettavien 
/ ohjattavien 
määrä 

Viikoittaisten 
harjoitusten 
määrä 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

*) Valmentajatasot: 
5 taso Korkeakoulutaso yliopisto tai ammattikorkeakoulu liikuntapuolelta 
4 taso Ammatillinen taso, urheiluopistot (VEAT, VAT, HVT)  
3 taso Lajiliitot, aluejärjestöt (A-/3-taso valmentajat, lajiliiton lajivalmentajatutkinnot) 
2 taso Lajiliitot, aluejärjestöt (valmentajakoulutukset, B-/2-taso valmentajat) 
1 taso Lajiliitot, aluejärjestöt (ohjaajakoulutukset, C-/1-taso valmentajat) 
Muu esim. teemakoulutus, starttikoulutus, lyhyt 1-2 pv jakso 
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