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Kuvaus Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021

Tila Kesken

Luoja

Luontiaika 13.09.2021 20:38

Muokkaaja

Muokkausaika 13.09.2021 20:42

Perustiedot hakijastaPerustiedot hakijasta

Perustiedot hakijastaPerustiedot hakijasta

Seuran virallinen nimi

Y-tunnus

Avustusasiaa hoitavan

sähköpostiosoite

Seuran kotipaikka

Seuran tilinumero IBAN

BIC-tunnus

Seuran toimihenkilötSeuran toimihenkilöt

Seuran puheenjohtaja

Puheenjohtajan

sähköpostiosoite

Puheenjohtajan

puhelinnumero

Seuran sihteeri

https://localhost/Virka/logout


Hakijan toiminta- ja taloustiedotHakijan toiminta- ja taloustiedot

Sihteerin sähköpostiosoite

Sihteerin puhelinnumero

Avustusta haetaan koko seuralle lajijaostolle

Jos avustusta haetaan usealle jaostolle, tässä ilmoitetaan jaostojen määrä

Lajijaostojen lukumäärä

(kpl)

Jaosto tai jaostot, joille

tukea haetaan

Hakijan toiminta- ja taloustiedotHakijan toiminta- ja taloustiedot

Yleisseura, joka hakee lajijaostolle/jaostoille ilmoittaa tässä lajijaoston/jaostojen yhteenlasketut tiedot

Seuran

kokonaisjäsenmäärä (lkm)

Alle 18-vuotiaiden

jäsenmäärä (lkm)

lkm/viikko

Seuran toimintaan

vähintään kerran viikossa

osallistuvien harrastajien

kokonaismäärä vuonna

2021

lkm/viikko

Vähintään kerran viikossa

kokoontuvien kilpa-

/harrasteryhmien määrä

vuonna 2021

Seuran päätoimiset

työntekijät (min 35 h/vko) Ohjaajat- ja valmentajat (lkm)

Hallinto (lkm)

Muu henkilöstö (lkm)

Seuran osa-aikaiset

työntekijät Ohjaajat- ja valmentajat (lkm)

Hallinto (lkm)

Muu henkilöstö (lkm)



Hakijan taloustiedot ja toiminta (edelliset tilikaudet ja kuluva kausi)Hakijan taloustiedot ja toiminta (edelliset tilikaudet ja kuluva kausi)

Seuran organisoima

harrastustoiminta

tapahtuu pääasiassa

Kunnan/kaupungin omistamissa tiloissa

Seuran omissa tiloissa

Yksityiseltä vuokratuissa tiloissa

Tai vastaavasti ajalta 1.2.-31.8.2021, jos kyseessä on hakija, joka ei

Suomi.fi-valtuuksien puuttumisen tai viivästymisen vuoksi voinut hakea

edellisessä kevään korona-avustushaussa avustusta.

€

Seuran/jaoston

keskimääräiset olosuhde-

/tilavuokramaksut

kuukaudessa ajalla

1.6.-31.8.2021.

Hakijan taloustiedot ja toiminta (edelliset tilikaudet ja kuluvaHakijan taloustiedot ja toiminta (edelliset tilikaudet ja kuluva

kausi)kausi)

Ilmoita seuran käyttämä

tilikausi

€

Edellisen tilikauden (2020)

kokonaistulot

tilinpäätöksessä

€

Edellisen tilikauden (2020)

kokonaismenot

tilinpäätöksessä

€

Edellisen tilikauden 2020

alijäämä

€

Talousarvion (2021)

kokonaistulot

€

Talousarvion (2021)

kokonaismenot

€

Seuran toiminnan

kustannukset ajalla

1.6.-31.8.2021 (tai ajalta

1.2.-31.8.2021, jos

kyseessä on hakija, joka ei

voinut hakea kevään 2021

haussa.)

€

Seuran toiminnan tuotot

ajalla 1.6.-31.8.2021.



Hakijan saamat koronatuet ja maksuhuojennukset v. 2020/2021Hakijan saamat koronatuet ja maksuhuojennukset v. 2020/2021

€

Seuran toiminnan

kustannukset ajalla

1.6.-31.8.2019

€

Seuran toiminnan tuotot

ajalla 1.6.-31.8.2019

Jätä liite tuloslaskelmasta Liitteet-sivulla ajalta 1.6.-31.8.2021 (tai ajalta 1.2.-31.8.2021, jos kyseessä

on hakija, joka ei voinut hakea kevään 2021 haussa). 

Hakijan saamat koronatuet ja maksuhuojennukset v.Hakijan saamat koronatuet ja maksuhuojennukset v.

2020/20212020/2021

€

OKM:n koronatuet, määrä

€

Aluehallintovirastojen

koronatuet, määrä

€

Valtiokonttorin

kustannustuki, määrä

€

Lajiliiton koronatuki, määrä

€

Kunnan koronatuki, määrä

€

Muut koronatuet, määrä

€

Yhteensä, määrä

Koronapandemian aikana 1.3.2020-31.8.2021 saadut maksuhuojennukset seuraavissaKoronapandemian aikana 1.3.2020-31.8.2021 saadut maksuhuojennukset seuraavissa

osa-alueissaosa-alueissa

Esim. kilpailujen järjestämismaksu

€

Saadut huojennukset

lajiliitoille tehtävistä

maksuista



Avustusta koskevat taloustiedot ja hakusummaAvustusta koskevat taloustiedot ja hakusumma

Esim. vuokrat, ylläpitokustannukset

€

Huojennukset

tilakustannusmaksuista

Muut maksuhuojennukset

€

Mitkä

Yhteensä (€)

Avustusta koskevat taloustiedot ja hakusummaAvustusta koskevat taloustiedot ja hakusumma

Tässä ilmoitetaan tarkemmin ajanjaksolla 1.6.-31.8.2021 hakijalle syntyneet kulut. Tai ajalta

1.2.-31.8.2021, jos kyseessä on hakija, joka ei voinut hakea kevään 2021 haussa.

€

Päätoimisten palkat

€

Ohjaaja- ja

valmentajakorvaukset

€

Vuokrakulut

€

Kilpailukulut

€

Muut kulut

Erittely muista kuluista

€

Yhteensä

Koronapandemiasta aiheutuneet sopeuttamistoimet ja muut vaikutuksetKoronapandemiasta aiheutuneet sopeuttamistoimet ja muut vaikutukset



1.6.-31.8.20211.6.-31.8.2021

Kaikki kohdat ovat pakollisia vastata. Merkitse vastaus numeroina. Tarvittaessa vastaus on lukuna

nolla eli 0.

Työntekijöiden lomautus

(merkitse lukumäärät ja

viikot yhteensä)

lkm vkoa

Ohjaajat- ja valmentajat

Hallintohenkilöstö

Muu henkilöstö

Muu henkilöstö, mikä

Työntekijöiden

irtisanominen

lkm

Ohjaajat- ja valmentajat

Hallintohenkilöstö

Muu henkilöstö

Muu henkilöstö, mikä

viikkoa

Kilpa-/harrasteryhmissä

toiminta on ollut kevään

2021 aikana

keskeytyksissä

ValitseKilpa-/harrasteryhmissä

järjestetään säännöllistä

etäohjausta (vähintään

1xvkossa)

ryhmien lkm

Tai ajalta 1.2.-31.8.2021, jos kyseessä hakija, joka ei voinut hakea kevään

2021 haussa.

€

Covid-19-pandemiasta

hakijalle aiheutunut

toiminnan alijäämä

tarkastuskaudella

1.6.-31.8.2021 yht.



 

LiitteetLiitteet

€

Vuonna 2021 syntyvä

toiminnan alijäämä (arvio)

Haettavan avustuksen

määrä 

Kuinka paljon avustusta haetaan?

  €  

Mihin seuraavista toiminnan osa-alueista mahdollinen Covid-19 pandemia-avustus onMihin seuraavista toiminnan osa-alueista mahdollinen Covid-19 pandemia-avustus on

tarkoitus käyttää?tarkoitus käyttää?

€

Vuokrakuluihin

esim. ennen koronaa syntyneet pakolliset järjestämiskustannukset

€

Pakollisiin

tapahtuma/kilpailu/otteluk

uluihin

€

Palkkakuluista

aiheutuneisiin tappioihin

€

Muihin kuluihin

Muihin kuluihin, mihin

Lyhyt sanallinen kuvaus

avustuksen tarpeesta

LiitteetLiitteet

Liitteet

Liitteen maksimikoko on 5 Mb.

Tilinpäätös 2020

Liitteet

Liitteen maksimikoko on 5 MB.

Tuloslaskelma ajalta

1.6.-31.8.2021 (Tai ajalta

1.2.-31.8.2021, jos

kyseessä hakija, joka ei

voinut hakea kevään 2021

haussa.)

  versio 5.3.4


