
   

 

AVUSTUSTA HARRASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSIIN HAETTAVISSA 
 
Jos talous on tiukalla, voi perheenne hakea taloudellista tukea lasten ja nuorten yleisurheiluharrastuksen 
kustannuksiin. Avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden, 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten 
liikunnan perustoimintaa. Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa 
liikuntatoiminnassa. Kuopion Reipas jakaa avustusta yhteensä 1400 € vuoden 2020 aikana. Kyseinen 
avustussumma on Kuopion kaupungin ja Itä-Suomen aluehallintoviraston Reippaalle myöntämä. 
Avustuksella katettavan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki on enintään 50 € kuukaudessa lasta 
tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan 
kuuluvaksi. 
 
Tuen hakeminen tapahtuu aina seuran kautta, joten ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä Reippaan 
toimistoon ja kertoa perheenne tilanteesta. Reippaan johtokunnan nimeämä työryhmä käsittelee 
hakemukset luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti. 
Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti siten, että mahdollisimman montaa harrastajaa 
pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksen teon 
helpottamiseksi. 
 
Tilanteissa, jolloin perheellä on rahallisesti tiukkaa maksaa lasten harrastusmaksuja, toivomme että 
otatte hyvissä ajoin yhteyttä toiminnanjohtajaan, jotta voitte keskustella tilanteesta ja miettiä 
suunnitelman, kuinka maksujen kanssa toimitaan ja edetään. Näin vältetään maksujen kasaantuminen 
liian suuriksi. 
 
Kriteerit tuen myöntämiselle:  
Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon 
vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. 
Hakemukset tulee lähettää sähköpostilla toimisto@kuopionreipas.fi tai postitettuna Kuopion Reipas 
Haapaniemenkatu 10 A, 70100 Kuopio. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee kertoa harrastajan nimi, 
harrastus- tai valmennusryhmä, tietoa harrastuksen kestosta ja kustannuksista sekä lyhyesti kerrottuna, 
miksi avustusta haetaan.  
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Muita tahoja harrastustoiminnan tukemiseen 
 
HOPE – YHDESSÄ & YHTEISESTI RY 
Hope auttaa vähävaraisia ja äkillisen kriisin kohdanneita lapsiperheitä. Hope tukee myös lasten 
harrastustoimintaa. 
Tutustu lisää https://hopeyhdistys.fi/  
 
POHJOIS-SAVON LIIKUNNAN JUHLARAHASTO 
PSL:n juhlarahasto vähävaraisten perheiden liikunnan tukemiseksi. Pohjois-Savon Liikunta täytti vuonna 
2017 syksyllä 20 vuotta ja sen kunniaksi perustettiin juhlarahasto, jonka tarkoituksena on tukea 
vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. Rahaston kummina on hiihdon 
maailmanmestari ja olympiavoittaja Iivo Niskanen. Hän toteaa, että on hienoa olla mukana näin tärkeää 
tarkoitusta varten perustetussa rahastossa. Iivon mielestä on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla lapsilla 
olisi mahdollisuus harrastaa liikuntaa jossakin haluamassaan lajissa. 
 
Kohderyhmänä ovat ala- ja yläasteikäiset lapset ja nuoret. 
 
Tutustu lisää https://www.pohjois-savonliikunta.fi/psl/psl-n-juhlarahasto/ 
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