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Jäsenseuroille 

 

Viite: Hallituksen päätös 30.7.2015 

Kanoottiliiton melontaurheilun kehittämisrahaston tuet 

Tavoite 

Kehittämisrahastosta myönnetään vuosina 2015 – 2017 avustuksia sellaisiin jäsenseurojen 

hankkeisiin, joilla uskotaan olevan vaikutusta melonnan uudistamiseen ja kehittämiseen 

valtakunnallisen kiinnostavuuden näkökulmasta.  Avustettavien hankkeiden tulee olla avustuksen 

maksamisen jälkeen liiton muiden jäsenseurojen monistettavissa. 

Kanoottiliitto arvostaa erityisesti seurojen yhteishankkeita ja muita sellaisia hankkeita, joihin seura 

on saanut liitettyä mukaan yhteistyökumppanin – sellaisia voivat olla erilaiset järjestöt, kunnat ja 

melontaan liittyvät yritykset.  

Hakeminen 

Kehityshankkeen avustuskelpoisuutta koskevat hakemukset tulee toimittaa kirjallisesti 

Kanoottiliiton vuonna 2015 30.6. mennessä.   Kanoottiliiton hallitus ilmoittaa hakijalle kuukauden 

kuluessa voidaanko kehityshanke hyväksyä avustuksen piiriin. 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hanke, sen aikataulu, sen taloussuunnitelma, hankkeen 

vastuuhenkilöt ja siihen mahdollisesti kytkeytyvät yhteistyökumppanit.  Kanoottiliitto huomioi 

avustettavina kuluina ainoastaan jäsenseuran toteutuneet todelliset kustannukset.  Laskennallisia 

kuluja (esim. talkootyön arvo) ei huomioida, ei myöskään yhteistyökumppanin kuluja. 

Hakijat vuonna 2015 

Kallan Melojat ry    anottu    9.300,00 

Kangasalan Melojat ry  anottu  21.000,00 

Marjaniemen Melojat ry  anottu    5.200,00 

Saaristomeren Melojat ry  anottu    4.500,00 

Vanajaveden Vesikot ry  anottu  12.745,00 

Vesisamoilijat ry   anottu  17.138,32 yhteensä 69.883,32 

Hallituksen arvio hakemuksista 

Hallitus katsoi yksimielisesti, ettei minkään hakijan anomukseen liitetty kehityshanke vastaa täysin 

kehittämisrahaston säännöissä mainittua tavoitetta.  Hallituksen mielestä kehittämishankkeet ovat 

kuitenkin kiinnostavia ja tukemisen arvoisia ja siksi ne ovat kaikki hyväksytty avustettavuuden 

piiriin.  Hallitus toteaa samalla, että seuraavien tukihakemusten tulee vastata tarkoin kehittämisra-

haston tavoitetta. 

Hallitus päätti pienentää melontaurheilun kehittämishankkeisiin osoitettavaa tukea edellä mainitus-

ta syystä 5.000 eurolla ja tukemiseen varataan siten tässä ennakkotukipäätöksessä 25.000 euroa.  

Leikattu tukisumma liitetään seuraavina vuosina jaettaviin tukiin. 
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Seurakohtaiset tuet 

Hallitus on tehnyt ennakkopäätöksen seurakohtaisesta enimmäisavustuksesta seuraavasti: 

Kallan Melojat ry    ennakko 3.326,97 

Kangasalan Melojat ry  ennakko 6.250,00  (25 %:n sääntö) 

Marjaniemen Melojat ry  ennakko 1.860,24 

Saaristomeren Melojat ry  ennakko 1.609,83 

Vanajaveden Vesikot ry  ennakko 4.559,39 

Vesisamoilijat ry   ennakko 6.131,05 yhteensä 23.737,48 

Pidennetty tilitysaika 

Kanoottiliiton hallitus pitää mahdollisena, ettei seuroilla ole tällä melontakaudella riittävästi aikaa 

toteuttaa hankettaan toiminnalliselta tai taloudelliselta kannalta ja siksi se on päättänyt poiketen 

kehittämisrahaston säännöistä pidentää hankkeen toteutukselle ja sen tilitykselle varattua aikaa 

siten, että tilitys on tehty 31.8.2016 mennessä.  Hankkeille ei myönnetä lykkäystä eikä myöhässä 

tulevia tilityksiä käsitellä. 

Tilityksen voi tehdä Kanoottiliitolle yllä mainittua aikaa nopeammalla aikataululla. 

Tilittäminen 

Seuran, joka on saanut hyväksytyn ennakkopäätöksen kehityshankkeensa avustuskelpoisuudelle, 

tulee toimittaa kirjallinen loppuraportti Kanoottiliiton postiosoitteella.  Tilitykseen tulee liittää 

ostolaskujen kopiot ja tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto siitä, että hankkeeseen liittyvät 

kulut on kirjattu asianmukaisesti hakijan varsinaiseen kirjanpitoon. 

 

Kanoottiliiton hallituksella on oikeus olla hyväksymättä hakijan esittämiä kuluja, mikäli se katsoo 

tilitykseen liittyvän hankkeeseen kuulumattomia kuluja. 

Tilitykseen tulee laatia kirjallinen raportti hankkeen toteutuksesta ja tuloksista.  Raportin 

esitystavassa tulee huomioida, että avustussääntöjen mukaisesti hankkeet ovat muiden seurojen 

kopioitavissa. 

Maksaminen 

Kehittämisavustuksen ennakkotuet on jaettu kaikkien hakemusten euromäärien suhteessa siten, 

että avustuksen prosenttiosuus haetusta tuesta on kaikilla sama.  Yksittäisen seuran saaman 

avustuksen enimmäismäärä voi olla korkeintaan 25 % kyseisen vuoden kokonaisavustusmäärästä 

(vuosikokouksen vahvistama summa).  

Maksatus tapahtuu vasta seuran toimittaman tilityksen tarkistamisen ja hyväksymisen jälkeen. 
 
Avustamista koskevia ehtoja 

1. Tilityksen tulee vastata ennakkohakemuksessa annettuja tietoja (kuluja), kulujen ylittäminen 
kasvata liiton avustusta, mutta kulujen "alitus" vähentää avustusta samassa suhteessa. 

2. Avustuksella hankitun omaisuuden tulee säilyä avustuksen saajan omistuksessa/hallussa 
ja olla myös pääosin sen jatkuvassa käytössä.  Omaisuutta ei voi siirtää toisen haltuun 
vuokraa tai muuta vastiketta vastaan. 



Suomen Kanoottiliitto Ry  
Vellamostadion, Joutjärvi 
15150 Lahti  14.9.2015 
 

3. Mikäli avustuksella hankittu omaisuus mahdollisesti myydään, niin se aiheuttaa seuralle 
ilmoitusvelvollisuuden ja takaisinmaksuvelvoitteen Kanoottiliitolle kaluston sen hetken arvoa 
vastaavalla summalla. 

4. Tilityksessä ei hyväksytä ennakkopäätöksestä poikkeavaa toteutusta tai kulurakennetta. 
5. Tilityksessä huomioidaan vain sellaiset kulut, jotka ovat syntyneet 1.7.2015 jälkeen. 
6. Mahdollisesti hylättävät kulut pienentävät seuran saamaa avustusta samassa suhteessa. 

 

Neuvonta 

Hankkeen aikana ja lopputilitystä tehdessään seura voi pyytää tarvittaessa liiton puheenjohtajalta 

neuvontaa. 

Valitusmenettely 

Ennakkopäätökseen tai lopulliseen avustuspäätökseen tyytymätön seura voi valittaa päätöksestä 

liiton kokouksen samalla tavalla kuin jäsenaloitteesta on määrätty. 


