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OHJEITA SUOMEN JÄÄKIEKKOTUOMARIEN LIITTO SJTL RY:LLE 
LAADITTAVAA TUKIHAKEMUSTA VARTEN 
 
 
Avustusten hakemisen kriteerit: 
 
Tukea voi hakea, mikäli alla olevat kriteerit täyttyvät. Tukea voi hakea myös takautuvasti. 
Tukea haetaan sitä varten laaditulla lomakkeella ja siihen tulee liittää pyydetyt asiakirjat. 
 
1) Kerhon toiminta on laadukasta ja tästä on selkeä näyttö (mm. laatudokumenttien 

toimittaminen vaaditussa muodossa ja muiden velvoitteiden suorittaminen 
määräaikaan mennessä) à hakevan kerhon toiminnan ja talouden tulee olla kunnossa. 

2) Tuen kohde on konkreettinen ja täsmällisesti määritelty kustannuksineen. 
3) Tuen kohteella kehitetään tai parannetaan kerhon/sateenvarjomallin toimintaa.  
4) Tukea haettaessa sateenvarjomallin toimintaan tulee huomioida SJL:n tarjoamat 

palvelut ja ensisijaisesti käyttää niitä, mikäli ko. palvelu on saatavissa sieltä. 
5) Tukea ei voi hakea laitteistoihin, kerhon perustehtävästä aiheutuviin kuluihin ja näiden 

maksamiseen tai toimihenkilöiden palkkoihin rinnastettaviin kuluihin. 
6) Haetun tuen määrä on kohtuullinen, kustannuksesta tulee kerhon kattaa osa itse ja ko. 

toiminnan tulee olla realistinen (ei saa olla liian riskialtis ja kallis à eli vaarantaa 
kerhon taloutta).  

7) Tuen pitää olla kertaluonteinen. 
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TUKIHAKEMUS SUOMEN JÄÄKIEKKOTUOMARIEN LIITTO SJTL RY:LLE 
 
 
Johdanto 

Idea lyhyesti mistä on kyse, mitä aiotaan toteuttaa ja paljonko tähän haetaan 
tukea 

 
Perustelu 

Miksi tämä tukihakemus pitää hyväksyä (=mitä etua tällä saadaan tai mitä 
menetetään, jos jätetään tekemättä) 

 
Seuranta  

Informaatio siitä millä voimme seurata sekä rahan kulutusta että hakemuksen 
mukaisten toimien edistymistä à osoitus ja dokumentaatio mihin raha on 
käytetty? Etenkin jos tukea haetaan etukäteen 

 
Organisaatio  

Minkälainen organisaatio/ryhmä vastaa toteutuksesta  
• Omat resurssit  
• Ulkopuoliset resurssit  
• Vastuuhenkilöt 

 
Kulut  

Mistä kulut muodostuvat (yksilöity kulurakenne voidaan esittää liitteenä: 
esim. tilavuokrat, matkat, majoitukset, mahdolliset palkkiot jne., kulut 
eriteltynä kouluttajien ja koulutettavien osalta erikseen) 

 
Rahoitus 

Miten ehdotus rahoitetaan. Onko haettu tai haetaanko ehdotukseen rahoitusta 
muualta, mistä? Oma rahoitus/tuet/muu ulkopuolinen rahoitus 

 
Riskit  

Mahdolliset riskit, jotka aiheutuvat ehdotuksen toteutumisesta  
Tai/ja  
Mahdolliset riskit lyhyesti, jos ehdotus jää toteutumatta 



 
Aikataulu  

Arvio aikataulusta päävaiheineen 
 
Lisäksi koulutustapahtumasta tai vastaavasta (toimitetaan liitteinä) 
 

• suunnitelma ehdotuksen sisältämästä koulutuksesta 
• koulutuksen tai tapahtuman sisältö ja ajankohdat 
• luettelo (arvio tai toteuma) osallistujista tilaisuuksittain (nimi ja 

tuomarin/toimitsijan taso) 
• tieto tilaisuuden kouluttajista 
• jo toteutuneiden tilaisuuksien laskujen kopiot tai vähintään erittely syntyneistä 

kustannuksista saajineen 
 
Muut vaadittavat liitteet 

• viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat ns. pitkässä muodossa kululajikohtaisesti 
• toimintasuunnitelma 
• toimintakertomus 

 
 
 
 
Hakemukset liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa sihteeri Sini Kauhaselle 
osoitteeseen sini.kauhanen@icloud.com  


