
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

 

 

 

   

  

 
 

 

 

 

 

 

  
    

 
ILMOITUS 
Seuran/yhdistyksen perustiedot 

SEURA/YHDISTYS 
Nimi Rek.nro tai Y-tunnus Perustamisvuosi 

Virallinen sähköposti Virallinen postiosoite 

Seuran virallinen posti lähetään (valitse jompikumpi) 
viralliseen sähköpostiin  viralliseen postiosoitteeseen 

Kotisivu Puhelin 

Tiliyhteys Laskutusosoite 

SEURAN PUHEENJOHTAJA, RAHASTONHOITAJA JA SIHTEERI 
Puheenjohtajan nimi Puhelin 

Postiosoite Sähköposti 

Rahastonhoitajan nimi Puhelin 

Postiosoite Sähköposti 

Sihteerin nimi Puhelin 

Postiosoite Sähköposti 

HARRASTAJA- JA LISENSSIMÄÄRÄT 
Harrastajat Lisenssit 
Tytöt alle 20 v Pojat alle 20 v Aikuiset Tytöt alle 20 v Pojat alle 20 v Aikuiset 

JAOSTOT 
Laji 

Yhdyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Lukumäärä 
Tytöt alle 20 v Pojat alle 20 v Naiset Miehet 

Laji 

Yhdyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Lukumäärä 
Tytöt alle 20 v Pojat alle 20 v Naiset Miehet 

Laji 

Yhdyshenkilö 

Puhelin Sähköposti 

Lukumäärä 
Tytöt alle 20 v Pojat alle 20 v Naiset Miehet
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Huom! Lomakkeessa ilmoitettuja tietoja käytetään liikuntapalveluiden painotuotteissa ja www-sivuilla. 
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