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Seura nimeää vastuuhenkilön, joka
vastaa vanhempien kysymyksiin.
Kaikki kysymykset, joihin seura ei pysty
vastaamaan, toimitetaan keskitetysti
Suomen Jääkiekkoliiton yhteyshenkilölle.
Joukkueenjohtaja informoi vanhempia
tuista ja niiden kriteereistä sekä tukien
hakuprosessista ja -aikatauluista.
Vanhemmat toimittavat seuran
nimeämälle vastuuhenkilölle
perustelut lapsensa tukitarpeelle.
Vastuuhenkilö kirjoittaa hakijalle puollon tai
hankkii sellaisen esim. joukkueenjohtajalta.
Hän myös täyttää hakijan puolesta sähköisen
hakulomakkeen Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.
Huom! Ennen lomakkeen lähettämistä
seuran tulee tulostaa lomake ja toimittaa
se myös postitse Suomen Jääkiekkoliittoon.
Kuoreen tunnus: Vähävaraisten tuet.
Vain seurojen käyttöön tarkoitettu
hakulomake löytyy Jääkiekkoliiton
verkkosivuilta. (Vanhempien ei kannata
lähettää hakemusta itse: ilman seuran
puoltoa se hylätään automaattisesti.)
Tukien myöntämisestä ilmoitetaan aina
seuralle, joka tiedottaa asiasta hakijoille.
Myönnetyt tuet maksetaan seuran tilille.

JÄÄKIEKKO ON
HIENO HARRASTUS,
JONKA PARIIN VOI
JA KANNATTAA
TULLA PERHEEN
TALOUDELLISESTA
TILANTEESTA
RIIPPUMATTA.
Lisätiedot:
www.leijonat.fi/tuet
Suomen Jääkiekkoliiton aluepäälliköt

RAHALLISTA TUKEA
LÄTKÄPERHEILLE
Suomen Jääkiekkoliitto tukee vuosittain
satojen junioreiden harrastamista.
Perusteita ovat mm. perheen monilapsisuus,
yksinhuoltajuus, työttömyys tai sairaus.

HAKUAIKA SYKSYISIN
JA KEVÄISIN
Junioreja tuetaan kahdesta rahastosta. Näiden
taustalla ovat lahjoitukset sekä muut Jääkiekkoliiton
ko. tarkoitukseen varaamat rahat. Lisäksi junioripelaajia
tuetaan Suomen Jääkiekkoilijat ry:n (Pelaajayhdistyksen)
Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön alaisuudessa
toimivasta Olympia- ja A-maajoukkuerahastosta.

SYKSYN HAKU

KEVÄÄN HAKU

Ikäluokka:

LKK

F

E

Avustussumma:

50 e

200 e

300 e

Ikäluokka:
Avustussumma:

D

C

B

650 e

1 000 e

1 400 e

Hakuaika:		loka-marraskuu

Hakuaika: 		

Päätös: 		marras-joulukuu

Päätös: 		kesäkuu

Maksu: 		joulukuu

Maksu: 		syyskuu

Rahallisella tuella halutaan varmistaa, että

Kriteerit tuen myöntämiselle:

Kriteerit tuen myöntämiselle:

• mahdollisimman monet juniorit voivat jatkaa kiekkoilua

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten
runsaslukuisuudesta tai muista toimentuloon
vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten
runsaslukuisuudesta tai muista toimentuloon
vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

perheen taloudellisista haasteista huolimatta

• seurojen harrastajamäärät ja toiminta
saadaan pidettyä hyvällä tasolla

• junioreilla on paremmat mahdollisuudet
kokeilla/harrastaa myös muita –
jääkiekkoakin tukevia – urheilulajeja

Perheet voivat hakea tukea vain seuran kautta.
Seuralta edellytetäänkin aktiivisuutta sekä
perheiden että Jääkiekkoliiton suuntaan.

huhti-toukokuu

Lisäksi seuralla on oltava suunnitelma valmentajien
koulutuksesta, toimenpiteet kustannusten kurissa
pitämiseksi sekä oma järjestelmä vähävaraisten
perheiden tukemiseen. Tuen myöntämiseen vaikuttaa
myös pelaajan oma kunnianhimo. Hakemukseen
tulee liittää pelaajan viimeisin koulutodistus.

