
 

 
 
 Address Telephone Email 
Niko Saikkonen Pinojenmäenkuja 6 +358 50 323 4154 niko.saikkonen@fka.fi 
President FI-14770 Eteläinen  Website  
Finnish Kendo Association Finland   www.fka.fi 

Suomen Kendoseurojen Keskusliiton ohje matkatuen hakemiseksi 
 
 

1. Matkatuen myöntämisperiaatteet 
 
Suomen Kendoseurojen Keskusliitto tukee jäsenjärjestöjensä harrastajien omaehtoista leireilyä ja kilpamatkoja, jotka 
suuntautuvat ensisijaisesti Suomen rajojen ulkopuolelle. Omaehtoinen tarkoittaa tässä sitä, että harrastaja  
ei edusta liittoa tapahtumassa. Tuki koskee kaikkia liiton alaisissa seuroissa harrastettavia lajeja: kendoa, iaidoa, jodoa ja 
naginataa ja sitä voi hakea seuraaviin tapahtumiin: 

- kansainväliset leirit 
- ulkomaiset avoimet kilpailut (ei EM- tai MM-kisat, niille on oma hakuperiaatteensa ja niiden tukien hakemisesta 

huolehtii maajoukkueen johto) 
- ulkomaiset seminaarit/koulutukset tuomareille tai vetäjille 

 
Tukea myönnetään aina harkinnan ja liiton kulloistenkin budjetin mukaisesti. Yleisesti myönnettävät tukisummat ovat 50 
euroa Euroopan sisällä järjestettävälle tapahtumalle ja 100 euroa Euroopan ulkopuolella järjestettävälle tapahtumalle. 
Harrastajalle voidaan tätä kautta myöntää maksimissaan 150 euroa tukea yhtä kalenterivuotta kohden. Tämä tarkoittaa että 
hän voi hakea tukea esimerkiksi kolmeen Euroopassa järjestettävään tapahtumaan tai yhteen Euroopan ulkopuolella 
järjestettävään ja yhteen eurooppalaiseen tapahtumaan.  
 
Tukea voidaan myöntää myös jokin muu summa kuin se, mikä on haettu. Tämä ei muuta myönnettävän tuen 
enimmäismäärää, joka on 150 euroa/henkilö/kalenterivuosi. Tukea voi hakea niin moneen tapahtumaan kuin tuen 
enimmäismäärä antaa myöten.  
 
Saadakseen tukea henkilön pitää olla:  

- jäsen jossakin Suomen Kendoseurojen Keskusliiton jäsenjärjestössä 
- hoitanut jäsenmaksunsa seuraan ja seuran kautta liittoon 
- joko liiton oman tapaturmavakuutuksen tai jonkin toisen, budolajien harrastamisen ulkomailla kattavan vakuutuksen 

piirissä 
 
Maajoukkuetoimintaa koskevat poikkeukset: 
Maajoukkueessa toimiminen ei madalla vuotuisen tapahtumatuen kattosummaa. Jos harrastaja saa liitolta tukea matkoihin, 
joilla hän virallisesti edustaa liittoa kansainvälisessä tapahtumassa, tämä ei vähennä matkatuen enimmäismäärää, jota 
maajoukkueen jäsen voi omaehtoisesti hakea. Virallinen edustaminen tarkoittaa, että liiton hallitus on valinnut kyseisen 
henkilön lähtemään matkaan osana Suomen Kendoseurojen Keskusliiton virallista delegaatiota.  
 
Maajoukkueen jäsen ei kuitenkaan voi saada sekä maajoukkuetukea että liiton yleistä tapahtumatukea samaan 
tapahtumaan. 
 
Maajoukkueen tuista päätetään erikseen ja niitä hakee aina maajoukkueen manageri omalle joukkueelleen.  
 

2. Hakemuksen tekeminen 
 
Tukea haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan liiton puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle: 
niko.saikkonen@fka.fi, sanna.saikkonen@fka.fi 
 
Tukihakemuksen pitää sisältää seuraavat asiat:  

- hakijan tai hakijoiden nimet ja syntymäaika 
- hakijan yhteystiedot 
- hakijan tilinumero 
- haettavan tuen määrä  
- lyhyt kuvaus matkan tarkoituksesta 
- kopio kilpailu-, leiri- tai seminaarikutsusta ja/tai tapahtuman järjestäjän yhteystiedot 
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- alustava budjettilaskelma tai toteutunut tilinpäätös matkan kuluista 
- kuitit esimerkiksi lentolipuista tai muista kuluista, joihin tukea haetaan (toimitetaan joko hakemuksen yhteydessä tai 

jälkikäteen liitolle) 
- Saako hakija tukea jostakin muualta samaan tarkoitukseen (seura, kunta/kaupunki, muu organisaatio) 

 
Tukea voi hakea yksittäinen henkilö tai useampi henkilö yhdessä samalla hakemuksella. Jos tukea hakee useampi henkilö, 
pitää hakemuksesta löytyä kaikkien henkilöiden henkilö-, yhteys- ja pankkiyhteystiedot.  
 
Tuen hakemisessa on muutamia periaatteita: 
 

- Tukea haetaan etukäteen, mieluiten 1 kk ennen tapahtumaa tai niin pian kuin mahdollista 
- Hakemuksesta pitää löytyä alustava budjetti, josta käy ilmi leirin summittaiset kulut (matkakulut ja leirimaksut) niin 

pitkälti kuin ne voi ennakoida 
- Tukea ei yleisesti myönnetä, jos leirille haettava tuki on enemmän kuin 50 % leiristä koituvista kuluista 
- Ne, jotka tukea saavat, sitoutuvat raportoimaan jälkikäteen kulujen ja matkan toteutumisesta Liiton hallitukselle 

 
 
 
 
 
 
 


