
Liikuntaseurojen korona-avustushakemuksen kysymykset 

 

Ole ystävällinen ja kirjoita sähköpostiosoitteesi: _______________ 

 

* Avustusta hakevan seuran nimi 

* Hankkeen yhteyshenkilö 

* Yhteyshenkilön sposti  

*Yhteyshenkilön puhelinnumero 

 

* Haettu avustus (€) 

 

* Hankkeen/toiminnan nimi 

 

* Hankkeen/toiminnan lyhyt kuvaus 

 

Hankkeen/toiminnan tulee tavoittaa perinteisin toiminnan tavoin tai uusin keinoin ne perheet tai 8-18-

vuotiaat lapset ja nuoret, joiden mahdollisuus harrastaa on vaikeutunut pandemian aiheuttaman 

taloustilanteen vuoksi tai muusta taloudellisesta syystä. 

 

* Kenelle maksutonta toimintaa järjestetään hankkeessa? Hankkeen/toiminnan kohderyhmä/kohderyhmät. 

 

* Järjestetäänkö maksutonta liikuntaa seuran toiminnassa jo oleville vai kokonaan uusille kohderyhmille? 

 

* Miten seura tunnistaa ja tavoittaa valitun kohderyhmän/kohderyhmät? Suunnitelma 

kohderyhmän/kohderyhmien tavoittamiseksi? 

 

*Hankkeen/toiminnan suunnitelma 9/2020 – 5/2021 (kuukauden tarkkuudella) 

 

* Hankkeen/toiminnan tärkeimmät tavoitteet? 

 

* Miten toiminnan tavoitteiden saavuttamista/onnistumista mitataan ja seurataan? 

 



 

* Kuinka monen 8-18-vuotiaan lapsen ja nuoren tai perheen maksutonta harrastusta avustuksella 

aiotaan tukea? 

 

 

* Hankkeen/toiminnan hyöty omalle seuralle  

 

 

* Hankkeen/toiminnan budjetti 

 

Tulot 

Yhteisön omarahoitus 

(vähintään 20%) 

Helsingin kaupungin avustus 

Sponsorointi ja yritysyhteistyö 

Lahjoitukset ja muut 

avustukset 

Muut tulot 

TULOT YHT. 

 

Menot 

Työntekijöiden palkat 

Muut palkat ja palkkiot 

Henkilöstösivukulut palkoista 

Yleiskulut 

Varusteet 

Tekniikka, laitevuokra, sähkö 



Kiinteistön käyttökulut, 

vuokrat 

Turvallisuus 

Tiedotus, markkinointi, 

painatus 

Muut menot 

MENOT YHT. 

 

 

2) Korona-ajan vaikutukset seuran talouteen ja toimintaan 

* 1.3.-31.5.2020 aikavälillä syntyneet tilavuokramaksut tai muut kustannukset, joihin seura ei ole voinut 

vaikuttaa 

Kustannus                         € 

Tilavuokrat                       € 

Muut kustannukset (erittely) 

                                       € 

                                       € 

                                       € 

 

* 1.3.-31.5.2020 aikavälillä syntyneet säästöt (verrattuna kuluihin normaalitilanteessa. Kirjaa kulut, joita ei 

poikkeustilanteesta johtuen syntynyt tai joita ei veloitettu (esim. tilavuokrat ja henkilöstömenot) 

 

 

* Seuran tekemät taloudelliset sopeuttamistoimenpiteet 1.3.2020 alkaen (esim. lomautukset ja 

irtisanomiset)                                                                                                 

                                                                                                

 

*Mikäli sopeuttamistoimia ei ole tehty, miksi ei? 

 

 

 



 

 

*Miten seura on eri vaiheissa tiedottanut jäseniään koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen 

vaikutuksista seuran taloudelliseen tilanteeseen ja harrastusmaksuihin? 

 

*Miten seura aikoo tiedottaa jäseniään liikunnan korona-avustuksesta ja maksuttomasta toiminnasta? 

 

* Koronatilanteen aiheuttamat toiminnalliset haasteet seuralle 

 

*Onko seura saanut koronan aiheuttaman erityistilanteen vuoksi avustusta 

* Opetus- ja kulttuuriministeriöltä/aluehallintovirastolta ___ 

* Lajiliitolta  

* Muulta taholta (keneltä)    

            

 

*Muuta tärkeää kerrottavaa? 

 


