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Seuratoiminnan tukeminen 
 
 
Tuettavan kohteen nimi: X-tri Lahti ry 

Yhdistyksen rekisterinumero ja Y-tunnus: 207.042 ja 2959942-4 

Yhteyshenkilön nimi: X-tri Lahti ry:n puheenjohtaja, Katja Kallioinen 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: info@xtrilahti.fi 

Yhteyshenkilön puhelin: 040 688 5310 

Seuran nettisivut, jossa lisätietoa toiminnastamme: www.xtrilahti.fi 

 

Toimintamme lyhyesti esiteltynä 

 

X-tri Lahti on syksyllä 2010 perustettu kestävyysurheilun erikoisseura. Seura toimii Lahden sekä Päijät-

Hämeen alueella ja jäseniä on tällä hetkellä noin 150. Seura on Suomen Triathlonliiton jäsenseura. 

 

Seura on tarkoitettu triathlonista kiinnostuneille kuntoilijoille ja kilpailijoille, joilla on tavoitteita omassa 

lajissaan. Seuramme jäsenet ovat vahvasti edustettuina kilpailuissa eri ikäsarjoissa. Tarjoamme viikottain 

harjoitusmahdollisuuksia uinnin, juoksun, pyöräilyn kuin myös muiden oheisharjoitteiden osalta, joiden 

avulla uusi jäsen pääsee riittävän matalalla kynnyksellä mukaan lajiin. Junioritoiminta alkoi vuonna 2016. 

 

Visiomme on olla triathlonin malliseura, jonka toiminnassa korostuu yhteisöllisyys, menestyksekäs ja 

monipuolinen kilpatoiminta, sekä kaikkia lajista kiinnostuneita helposti lähestyttävä harrasteurheilutoiminta.  

 

Seuramme arvoihin kuuluvat seuratoiminnan laadukas ja pitkäjänteinen kehittäminen, laadukkaan 

harjoittelukulttuurin luominen, sekä yksilön ja yhteistyön arvostus. 

 

Toiminnan tukeminen 

 

Toiminnan tukeminen mahdollistaa seuran arvojen mukaisen laadukkaan ja pitkäjänteisen toiminnan 

kehittämisen sekä laajentamisen siten, että pystymme vastaamaan lajin tuomaan nosteeseen. 

 

Toiminnan tukeminen antaa yritykselle hyvän asian tukemisen lisäksi näkyvyyttä joko a) seuran nettisivuilla ja 

somessa X-tri Cupin tiedotuksissa tai b) seuran nettisivuilla, somessa X-tri Cupin tiedotuksissa ja kaudelle 

2021 tilattavissa uusissa seura-asuissa. Yritys yhdistetään terveellisiä elämäntapoja tukevaan toimintaan. 

 

Tukemisen vaihtoehdot vuodelle 2021: 

a) Näkyvyys seuran nettisivuilla ja somessa X-tri Cupin tiedotuksissa 300€ 

b) Näkyvyys seuran nettisivuilla, somessa X-tri Cupin tiedotuksissa ja uusissa seura-asuissa 500€ 

 

Mikäli haluatte tukea seuramme toimintaa, niin liitteenä löydätte maksulomakkeen. Kiitos! 

 

X-tri Lahti ry hallitus 
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Seuratoiminnan tukemisen maksulomake 

 

Saajan 
tilinumero 

FI27 5612 1120 6696 32 BIC OKOYFIHH 

 
Y-tunnus 2959942-4 
 
 
Tukemisen vaihtoehdot vuodelle 2021: 
a) Näkyvyys seuran nettisivuilla ja somessa X-tri 
Cupin tiedotuksissa 300€ 
b) Näkyvyys seuran nettisivuilla, somessa X-tri 
Cupin tiedotuksissa ja uusissa seura-asuissa 500€ 
 
 
 
 
  

Saaja X-tri Lahti ry 

 
Maksaja 

Viitenro  

Eräpäivä HETI EUR 

 


