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Toimintailmoituksen lisääminen 2021 

 
Toimintailmoituksella kerätään seuraavat tiedot 

- Jäsenmäärätiedot 

- Tapahtumien, tilaisuuksien ja talkoiden tiedot 

- Kansainvälisen toiminnan tiedot 

- Luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten, työntekijöiden ja ohjaajien määrät 

- Taloustiedot 

- Tiedot hankkeista 

- Harrastusryhmien tiedot 

- Tiedot toimitiloista 

 

Seurojen edellisen vuoden toimintatiedot kerätään vuoden alussa Nuorisoseurarekisterin kautta 

eli toimintailmoituksen otsikkona on vuosi 2021. 

 

Toimintailmoituksen pääsee lisäämään seuran oman kortin kautta. 

Seuran kortille pääset etusivun yläriviltä löytyvän linkin kautta tai haun kautta. 
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Toimintailmoituksille on oma välilehtensä. 

Tarkasta, löytyykö listalta vuoden 2020 toimintailmoitus. Jos löytyy, pääset muokkaamaan sitä kynän kuvasta. 
Jos toimintailmoitusta ei vielä löydy, valitse Lisää toimintailmoitus. 
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Toimintailmoitus on jaettu neljään osioon, jotka saa avattua erikseen hiirellä klikkaamalla. Lomakkeen 
alareunassa on Lähetä, Tallenna ja Peruuta –painikkeet.  

Lähetä-painikkeella voit lähettää valmiin toimintailmoituksen eteenpäin. Tämän jälkeen et pääse enää 

muokkaamaan sitä. Jos toimintailmoitukseen jäi virheitä, tai jos lomake lähti vahingossa eteenpäin voit 

pyytää aluetoimistoa avaamaan lomakkeen uudelleen muokattavaksi. 

Tallenna-painikkeella voit tallentaa tekemäsi muokkaukset ja jatkaa ilmoituksen täyttämistä. 

Peruuta-painikkeella pääset takaisin Toimintailmoitukset-sivulle tallentamatta tekemiäsi muutoksia. Jos 

aloitit uuden ilmoituksen, tämä ei kuitenkaan poista sitä, vaan voit jatkaa saman ilmoituksen täyttämistä 

myöhemmin. 
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PERUSTIEDOT 

Pääosa tiedoista on perustiedot-lehdellä. Vuosi -kohtaan täydentyy automaattisesti seuraava vuosi kuin 

edellisessä täytetyssä ilmoituksessa. Seuran tiedot –kohtaan täydentyy seuran puheenjohtajan ja seuran 

tiedot rekisterin tiedoista. 

 
 

 

JÄSENMÄÄRÄT 

Jäsenmäärät -kohtaan täydentyy määrät rekisterissä olevien jäsenten mukaan. Näitä lukuja voi muokata, jos 

ne eivät vastaa todellista jäsenmäärää. Toimintailmoituksessa ilmoitetun jäsenmäärän mukaan liitto tai 

keskusseura laskuttaa nuorisoseuralta jäsenmaksun. 
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TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA TALKOOT 
Anna mahdollisimman tarkka arvio tapahtumien ja tilaisuuksien määrästä ja niiden 
osallistujamäärästä. 
 
Lisää seuran omien tapahtumien ja tilaisuuksien määrä sekä niiden yhteenlaskettu 
osallistujamäärä. Osallistujiin lasketaan yleisö, ohjelmansuorittajat, osallistujat ja vapaaehtoiset. 
Esimerkkejä tapahtumista ja tilaisuuksista: 
- Kokoukset 
- Konsertit 
- Näytökset ja esitykset (jokainen näytös ja esitys on oma tapahtuma) 
- Juhlat 
- Tanssit 
- Festivaalit 
- Kilpailut ja liikuntatapahtumat 
- Koulutukset ja kurssit 
- Leirit (esim. kesäleirit, päiväleirit ja harrastusryhmien viikonloppuleirit) 
- Tempaukset ja teematapahtumat 
- Talkoot 
 
Lisää seuran jäsenten ja edustajien osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin. 
Huom! Tässä ei ilmoiteta tapahtuman tai tilaisuuden kokonaisosallistujamäärää. 
Esimerkkejä tapahtumista ja tilaisuuksista: 
- Järjestön maakunnalliset ja valtakunnalliset tapahtumat 
- Järjestön maakunnalliset ja valtakunnalliset koulutukset ja foorumit 
- Järjestön maakunnalliset ja valtakunnalliset kokoukset 
- Paikalliset yhteistapahtumat 
- Esiintymiset ja vierailut muiden järjestämissä tapahtumissa 
- Messut 
- Järjestötapaamiset 
- Talkoot 
 
Talkoista ilmoitetaan tehtyjen talkootuntien määrä. 
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Lisää kansainvälisen toiminnan tapahtumien määrä (vierailut/vastaanotetut tapahtumat), 

kumpaankin osallistujien määrä sekä toimintaan osallistuneet maat. 
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TOIMIJAT JA HENKILÖSTÖ 

Luottamushenkilöt, toimihenkilöt ja ohjaajat haetaan seuran Luottamustoimet ja tehtävät –

välilehdeltä. Jos käyt päivittämässä näitä, voit hakea tiedot uudestaan. Voit myös muokata määriä ja 

henkilölistaa suoraan toimintailmoitukseen. Toimihenkilöiksi lasketaan palkattu henkilöstö, jotka on 

kirjattu tehtävä-luottamustoimityypillä. 
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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. 

Jos tilinpäätös ei ole vielä valmistunut lomaketta täytettäessä, käyttäkää arviota tai 

lähettäkää lomake ilman näitä tietoja ja täydentäkää tiedot lähettämällä talousluvut 

sähköpostilla keskusseuraan/aluetoimistolle/liittoon. 

MUUTA 
Kertokaa tässä kohdassa sellaisesta muusta toiminnasta, joka ei ilmene muualla toimintailmoituksessa. 
Voit esim. kertoa tarkempia tietoja tapahtumista ja harrastusryhmistä. 

 
Kohdassa ”Toiveet ja terveiset keskusseuralle tai aluetoimistolle sekä liitolle” voit kertoa vapaasti 

seuran toiveista ja terveisistä. 
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HANKKEET 

Hankkeet-osiossa lisätään seuran toteuttamat hankkeet. Tällaisia hankkeita voi olla esim. Leader -

rahoituksella toteutettu seurantalon korjaus tai muu investointi- tai kehittämishanke. Hankkeita voi lisätä 

Lisää hanke –painikkeesta. Tallenna lomake ennen siirtymistä Lisää hanke –sivulle. 
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HARRASTUSRYHMÄT 

Harrastusryhmät-osiossa lisätään edellisenä vuonna järjestetyt toimintaryhmät. 

Nuorisoseurarekisterissä olevat toimintaryhmät täydennetään listaan automaattisesti 

osallistujamäärineen. Osallistumiskerrat pääset täyttämään kynä-kuvaketta klikkaamalla. 

Osallistumiskerrat lasketaan siten, että ryhmän koko kerrotaan kokoontumiskertojen määrällä (esim. 

10 henkilöä, 10 kokoontumiskertaa=100 osallistumiskertaa).  

Tätä kautta voit päivittää myös muita ryhmän tietoja, jos niissä on virheitä (HUOM! toimintailmoitukseen 

tehdyt muutokset eivät päivity toimintaryhmän tietoihin). Ryhmän voi myös poistaa toimintailmoituksesta, 

jos sitä ei haluta sisällyttää mukaan. 

Voit myös halutessasi päivittää ryhmän tiedot Toimintaryhmät -osion  kautta, ja hakea päivitetyt tiedot 

toimintailmoitukseen uudestaan -painikkeella. 
 

 

Jos seuralla on harrastusryhmiä, joita ei ole kirjattu rekisteriin, nämä voi lisätä toimintailmoitukselle 

Lisää harrastusryhmä –painikkeen kautta. Toimintatietolomake kannattaa tallentaa ennen ryhmän 

lisäykseen siirtymistä. Ryhmälle lisätään Nimi, ikäryhmä, harrastuslaji, toimintamalli sekä harrastajien ja 

osallistumiskertojen määrät. Jos toimintaryhmässä on eri ikäisiä harrastajia, ilmoitetaan se osallistujien 

enemmistön ikäluokan mukaan. Osallistumiskerrat lasketaan samoin kuin rekisteristä haetuissa 

ryhmissä. 

Käsin lisättyjä ryhmiä pääsee myös muokkaaman kynä-kuvakkeen kautta tai ryhmän voi poistaa. 

Kaikista ryhmistä tehdään koonti, jossa on lajiteltu ryhmät harrastuslajin, toimintamallin ja ikäryhmän  
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TOIMITILAT 

Toimitilat-osiossa näkyy seuran toimitilan tiedot. Tiedot siirtyvät suoraan seuran ohjaustietojen 

Toimitilat-kohdasta. 

  

Ohjaustiedot löytyvät seuran kortilta omalta välilehdeltä. Toimitilan pääsee lisäämään Lisää toimitila – 

painikkeesta. 
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Toimitilaksi voidaan lisätä oma, vuokrattu tai yhteisomistuksessa oleva tila. Jos tila on seurantalot.fi – 

sivustolla, voit lisätä linkin talon sivulle. 
 


