TOIMINTAILMOITUSOHJE

Ohjetekstit on kirjoitettu tässä ohjeessa punaisella
*-merkityt tiedot ovat pakollisia
Organisaatio

Malliseura

Vuosi*
Puheenjohtaja
Osoite
Puhelinnumero
Sähköposti
JÄSENMÄÄRÄT
Jos rekisteri on ajan tasalla, voit hakea jäsenmäärät painamalla painiketta ”Hae
jäsenten lukumäärä rekisteristä”. Muussa tapauksessa täytä jäsenmäärät kuhunkin
kohtaan.

0-6-v jäseniä
7-18-v jäseniä
19-29-v jäseniä
Yli 30-v jäseniä
Ikä ei tiedossa
Varsinaisia jäseniä yht.
Kannatusjäseniä
Jäsenmäärät yhteensä

0

AKTIIVISUUS
Täytä tähän kohtaan kaikkien toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrä. Myös
ei-jäsenet. Näitä voi olla esim. tapahtumiin osallistujat, talkoolaiset yms. Pyritään
siihen, että sama henkilö on laskussa vain kerran.
Esim.:
Jäsenet 250
Tapahtumiinno osallistuneet ei jäsenet 400
Talkoisiin osallistuneet ei jäsenet 40
Yhteensä 690
Toimintaan osallistuvia vuoden aikana
HARRASTUSRYHMÄT

Lisää harrastusryhmät ”Lisää” –linkin kautta.
Lisää
Ei harrastusryhmiä.

TAPAHTUMAT JA TALKOOT
Lisää tapahtumien määrä sekä niiden yhteenlaskettu osallistujamäärä. Eritellään
seuran itse järjestämien tapahtumien määrä ja osallistujat sekä jäsenten
osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin (esim. järjestön maakunnalliset ja
valtakunnalliset tapahtumat.
Talkoista ilmoitetaan tehtyjen talkootuntien määrä.
Itse järjestetyt tapahtumat (lkm)
Itse järjestettyjen tapahtumien
osallistujia (lkm)
Osallistuttu muiden järjestämiin
tapahtumiin (lkm)
Osallistujia muiden järjestämiin
tapahtumiin (lkm)
Tehdyt talkootunnit (lkm)
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Lisää kansainvälisen toiminnan tapahtumien määrä (vierailut/vastaanotetut
tapahtumat) sekä kumpaankin osallistujien määrä.
Vierailuja ulkomaille (lkm)
Vierailuja ulkomaille (osallistujia yht.)
Vierailujen kohdemaat

Vieraana olleet ulkomaiset ryhmät (lkm)
Vieraana olleita osallistujia
Maat

TOIMIJAT JA HENKILÖSTÖ
Lisää luottamushenkilöiden (esim. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri,
johtokunnan jäsen tms.), toimihenkilöiden (esim. talonmies, ohjaajavastaava,
talovastaava tms.) ja ohjaajien lukumäärä.
Luottamushenkilöt (kpl)
Toimihenkilöt (kpl)

Ohjaajat (kpl)
TOIMIKUNNAT (Haetaan organisaation ohjaustiedoista)
Tämä tieto täytetään seuran pääkortilla olevassa kohdassa ”Ohjaustiedot”.

Ei toimikuntia.
TOIMITILAT (Haetaan organisaation ohjaustiedoista)
Tämä tieto täytetään seuran pääkortilla olevassa kohdassa ”Ohjaustiedot”.

Ei toimitiloja.
TALOUS
Täytä kohtaan ”Tilivuosi”, onko tilivuosi kalenterivuosi vai joku muu.
Täytä kohtaan ”Tilikauden kokonaismenot”, päättyneen tilivuoden kokonaismenot
ja kohtaan ”Tilikauden tulos” päättyneen tilivuoden tulos etumerkkiä +/- käyttäen.
Tilivuosi
Tilikauden kokonaismenot
Tilikauden tulos
HANKKEET
Lisää toimintavuoden aikana toteutettu hanke ”Lisää” –linkin kautta. Tällaisia
hankkeita voi olla esim. toimintaryhmärahoituksella toteutettu seurantalon korjaus
tai muu hanke.
Lisää
Ei hankkeita.

MUUTA
Kertokaa tässä kohdassa sellaisesta muusta toiminnasta, joka ei ilmene aiemmissa
kohdissa.
Kohdassa ”Toiveet ja terveiset keskusseuralle tai aluetoimistolle sekä liitolle” voit
kertoa vapaasti seuran toiveista ja terveisistä.
Muu toiminta

Toiveet ja terveiset keskusseuralle, KNpiirille ja liitolle

