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Yhdistys voi hallituksen tekemällä päätöksellä myöntää tukea yhdistyksen jäsenelle, joka 

lähtee edustamaan Suomea ulkomaille kansainvälisissä kilpailuissa jossakin seuran 

lajivalikoimaan kuuluvassa koiraharrastuslajissa. 

 

Ensisijainen tukimuoto on se, että yhdistys voi mahdollisuuksien mukaan tarjota maksutta 

tilat tukitapahtuman (esimerkiksi epävirallinen kilpailu tai jokin koulutustapahtuma) 

järjestämistä varten. Valittavan ajankohdan tulee olla sellainen, että muu koulutustoiminta 

sekä vuokraukset mahdollistavat sen. Tiloja myönnetään käyttöön noin 8 h ajaksi / kilpailija. 

Huomioithan, että match show’ta tai vastaavia epävirallisia näyttelyitä varten ei hallia tai 

ulkokenttiä luovuteta käyttöön. 

 

Kun tilat luovutetaan käyttöön tukitapahtuman järjestämistä varten, tapahtuman 

järjestäjänä on kilpailija henkilökohtaisesti, ei seura. Käyttöön luovutetaan tilat siltä osin 

kuin on tarpeellista, mutta kaikista mahdollisista “kuluvista” tarvikkeista kuten palkinnoista, 

kanttiinitarvikkeista jne vastaa kilpailija. Kanttiinin käyttöön liittyvistä asioista tulee sopia 

kanttiinitiimin kanssa etukäteen, yhteyttä voit ottaa kanttiinitiimin vetäjään Lea Nissiseen, 

lea.nissinen(a)gmail.com. Huomiothan myös, että kaikissa hallilla järjestettävissä 

tapahtumissa tulee noudattaa Kennelliiton rokotusmääräyksiä ja näiden noudattamisesta on 

vastuussa tapahtuman järjestäjä. 

 

Rahallinen tuki 

 

Mikäli kilpailija ei voi tai halua järjestää tukitapahtumaa, on mahdollista hakea seuralta 

pientä kuitteja vastaan maksettavaa rahallista avustusta. Erittäin perustellusta syystä (esim. 

kilpailijalle poikkeuksellisen kalliiksi tuleva matka) on mahdollisuus saada molemmat 

avustukset. 

 

Ohjeet anomuksen tekemiseen 

 

Mikäli haluat anoa käyttöösi joko yhdistyksen hallinnoimia tiloja tai anot rahallista tukea, 

kirjoita asiasta lyhyt vapaamuotoinen hakemus, jossa mainitset seuraavat asiat: 

 

- Nimi, yhteystiedot 

- Mihin kilpailuun olet lähdössä, minkä koiran kanssa, kuinka valinta kilpailuun suoritettiin 

 

- Suuntaa-antava arvio kilpailijalle matkasta koituvista kustannuksista 

(matkakustannuksiksi lasketaan esimerkiksi kilpailun osallistumismaksut, edustusvaatteet, 

koiralle annettavat ylimääräiset rokotukset ja loishäädöt sekä passi, matkaliput, 

vuokra-auton kulut, bensakulut, hotelli- tai muut majoituskulut siltä osin kuin kilpailija 

vastaa niistä itse) 



 

- Suuntaa antava arvio siitä, mitä rahallista tukea kilpailija on jo saanut muualta, tai tulee 

mahdollisesti saamaan muualta ja paljonko (esim. lajiliiton tai rotuyhdistyksen maksamat 

kulut, sponsoreilta tuleva tuki jne) 

 

- Jos anot tiloja käyttöösi, kerro mihin tarkoitukseen, ja ehdota muutamaa mahdollista 

ajankohtaa 

 

Hakemus osoitetaan hallitukselle ja toimitetaan sähköpostitse hallituksen sihteerille, 

sihteeri(a)tamsk.com  

 

Hallitus käsittelee tulleet hakemukset kokouksissaan, joita on kerran kuukaudessa. 

Tukihakemuksen käsittelystä ja tehdystä päätöksestä tulee ilmoitus kilpailijalle kokouksen 

jälkeen. 

 

Ohjeet myönnetyn rahallisen tuen saamiseen kuitteja vastaan 

 

Tukea maksetaan myönnettyyn tukisummaan asti kuitteja vastaan mieluiten kilpailumatkan 

jälkeen. Myös matkaa edeltävästi on mahdollisuus saada tukea, mikäli sitä on myönnetty, 

mutta tuki on aina maksettava toteutuneita kustannuksia vastaavien kuittien mukaisesti. 

Ennen matkaa tällaisia voivat olla vaikka etukäteen maksetut lento- tai laivaliput tai 

hotellikulut. Mikäli matka kuitenkin syystä tai toisesta peruuntuu, tulee myönnetty tuki 

palauttaa seuralle takaisin. Huomioithan, että samoja kuitteja vastaan ei voi anoa tukea 

usemmasta paikasta. 

 

Käytä TamSKin sivuilta www.tamsk.com löytyvää matka- ja kululaskupohjaa: 

www.tamsk.com/lomakkeet/Matka-ja_kululaskupohja.pdf 

 

Liitä lomakkeeseen tositteita vähintään myönnetyllä tukisummalla ja yksilöi ne 

lomakkeeseen selkeästi. Kirjoita lomakkeeseen, mistä matkasta on ollut kysymys ja että 

kyseessä on hallituksen tekemä tukipäätös. 

 

Lomake sekä tositteet toimitetaan rahastonhoitajalle, rahastonhoitaja(a)tamsk.com 

mieluiten sähköisessä muodossa (tositteet joko skannattuna tai selkeänä valokuvana). 
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