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1. Yleistä
1.1.
Jäsenmaksun maksaneita jäseniä: kaikkien jäsenten lukumäärä yhteensä
edellisen vuoden lopussa. Alle 18-vuotiaiden jäsenten lukumäärä edellisen
vuoden lopussa.
1.2.

Johtokunnan tai jaostojen kokousten lukumäärä edellisen vuoden aikana.

1.3.
Seuran järjestämät koulutustilaisuudet, joihin osallistunut vähintään
seitsemän osallistujaa. Koulutusten lukumäärä edellisen vuoden aikana.
Lukuun voi sisällyttää seuran omat sisäiset koulutukset sekä koulutukset, jotka
ovat seuran järjestämiä, mutta joihin on osallistunut myös muita kuin oman
seuran jäseniä.
2. Liikuntatapahtumat
2.1.
Avoimet kuntoliikuntatapahtumat: kaikille avointen liikuntatapahtumien
lukumäärä edellisen vuoden aikana, ja tapahtumiin osallistujien lukumäärä.
Kuntoliikuntatapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa osallistujat liikkuvat.
2.2.
Lasten ja nuorten liikuntatapahtumat: lapsille ja nuorille suunnattujen
liikuntatapahtumien lukumäärä edellisen vuoden aikana, ja tapahtumiin
osallistujien lukumäärä.
2.3.
Talkootapahtumat: talkootapahtumien lukumäärä edellisen vuoden aikana,
ja talkoisiin osallistujien lukumäärä
Talkootapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa seura/sen jäsenet tekevät
talkootyötä.
3. Kilpailutoiminta
3.1.
Seuran järjestämät kilpailut: kirjataan edellisen vuoden aikana järjestettyjen
kilpailujen lukumäärä kilpailutasoittain.
3.2.
Seuran jäsenten osallistuminen kilpailuihin: kirjataan edellisen vuoden
aikana eri tasoisiin kilpailuihin osallistuneiden henkilöiden ja joukkueiden
lukumäärät.
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4. Valmennustoiminta
Valmennustoiminnalla tarkoitetaan kilpailullista, tavoitteellista (harrastus)toimintaa.
4.1.
Ohjatut harjoitukset: kirjataan ohjatut harjoituskerrat (45-60 min.) edellisen
toimintavuoden aikana.
5. Matalan kynnyksen harrastustoiminta
Matalan kynnyksen harrastustoiminnalla tarkoitetaan kaikille avointa, eikilpailullista/ei-tavoitteellista toimintaa. Matalan kynnyksen toimintaan osallistuminen
ei edellytä seuran jäsenyyttä.
5.1.
Ohjatut harjoitukset: kirjataan ohjatut harjoituskerrat (45-60 min.) edellisen
toimintavuoden aikana
6. Toiminnan laatu
6.1.
Seuran sertifikaatti: seuran saamien laatusertifikaattien lukumäärä,
sertifikaatin tulee olla yleisesti tunnettu tai vähintään lajiliiton myöntämä
6.2.
Seuran yhteiset pelisäännöt: mikäli seuralla on yhteisesti sovitut ja
jäsenistölle tiedotetut pelisäännöt, kirjataan tähän 1.
Mikäli seuralla on lisäksi pelisäännöissä maininta kiusaamisen vastaisesta
toiminnasta tai erillinen ohje kiusaamistilanteissa toimimiseksi, kirjataan 1
kohtaan ”ohje kiusaamisen vastaisesta työstä seurassa”.
Maksimipisteet kohdasta 6.2. ovat 600.
7. Yhteistyö kunnan kanssa
7.1.
Liikuntapaikkojen ylläpitoa koskeva sopimus: kirjataan Kontiolahden kunnan
kanssa tehtyjen liikuntapaikkojen ylläpitoa (esim. kaukalo, hiihtolatu, kenttä,
uimaranta) koskevien sopimusten lukumäärä. Tietojen oikeellisuus tarkistetaan
tarvittaessa kunnan sopimusrekisteristä.
7.2.
Lasten/nuorten kerhotoimintaa koskeva sopimus: kirjataan Kontiolahden
kunnan kanssa tehty sopimus lasten/nuorten kerhotoiminnan järjestämisestä
7.3.
Muu sopimus: kirjataan muu Kontiolahden kunnan kanssa tehty
yhteistyösopimus, jolla tuotetaan palvelua kuntalaisille. Sopimuksen kohde
lisätään tekstinä taulukkoon.
7.4.
Osallistuminen kunnan seura/järjestötapaamisiin: kirjataan edellisen vuoden
aikana kunnan koolle kutsumiin seura- tai järjestötapaamisiin osallistuneiden
seuran jäsenten lukumäärä.
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