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TIEDOTE
Harrastustuki 2020
Mikkelin kaupungille myönnettiin 20 000 € Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta vähävaraisten
perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi vuonna 2020.
Avustuksella tuetaan liikunnan perustoimintaa, jota on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen ohjatussa liikuntatoiminnassa.
Toivomme, että jakaisitte tietoa tästä harrastustuki – mahdollisuudesta asiakkaillenne.
Harrastustuki 2020 -hankkeeseen ilmoittautui mukaan 18 mikkeliläistä urheiluseuraa. Mikkelin kaupunki on myöntänyt jokaiselle seuralle avustusmäärän, jonka seurat myöntävät edelleen perheille
tukemaan harrastustoimintaa kyseisessä seurassa. Avustusta hakeva perhe ottaa suoraan yhteyttä
seuraan ja seuran yhteyshenkilöön alla olevan yhteystietolistan mukaisesti.

Anttolan Urheilijat ry.
Brahen Voimistelijat ry.
Golf Porrassalmi ry.
Juniori-Jukurit ry.
Mikkelin Alueen Harrasteliigat ry.
Mikkelin Hiihtäjät ry.
Mikkelin Judo ry.
Mikkelin Kampparit ry.
Mikkelin Kilpa-Veikot ry.
Mikkelin Kissat ry.
Mikkelin Naisvoimistelijat ry.
Mikkelin Palloilijat ry.
Mikkelin Passarit ry.
PU-62 ry.
Shorinji Kempo ry.
St. Michel Bowlers ry.
Sulkapalloseura Lob-82 ry.
Voimisteluseura Sirius ry.

petri.noponen@edu.mikkeli.fi
anu.karkkainen@brahenvoimistelijat.fi
hkasila@live.com
tuomas.anttonen@juniori-jukurit.fi

jenni@mahl.fi
mervi.hotokka@gmail.com
jani.m.raisanen@gmail.com
kimmo.huotelin@kampparit.fi
mikko.haverinen@mikv.fi
mikissat@mikkelinkissat.net
mnv.varapuheenjohtaja@gmail.com

mika.roivas@mikkelinpalloilijat.fi
kmeskanen@gmail.com
puheenjohtaja@pu62.fi

jounitarkiainen@gmail.com
st.michelbowlers@hotmail.fi
matti.karstu@hotmail.fi
voimisteluseurasirius@gmail.com

050 3575 496
0400 597 867
0400 804 141
044 9862 385
044 9857 242
040 728 3250
040 5802 036
044 0176 333
044 7377 254
0400 378 998
040 5842 625
044 978 7338
040 5137 511
040 7302 799
050 3478 815
041 4377 977
050 3723 848
044 547 4798

Tuen myöntämiseen vaikuttavat:
 Perheen taloudellinen tilanne (perheen itsensä esille tuomat seikat, tulotietoja ei kysytä)
 Lapsella ei ole yhtään harrastusta (erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ja perheen tilanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty aloittamaan harrastusta ilman ulkopuolista taloudellista tukea
 Perheen tilanne on sellainen, että lapsi tai nuori ei pysty jatkamaan ainutta harrastustaan
(erityisesti maksullista liikuntaharrastusta) ilman ulkopuolista taloudellista tukea
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Avustuksella katettavan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki saa olla korkeintaan 50 euroa
kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. Avustusta voivat hakea sekä jo seuran toimintaan kuuluvat että
ne lapset ja nuoret, jotka eivät harrasta urheiluseurassa. Lisätietoa seuran tarjoamista harrastusmahdollisuuksista voi kysyä suoraan seuran yhteyshenkilöltä.
Tämä tiedote on jaettu tiedoksi seuraaville tahoille:
Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta
Essote
Perusopetuksen rehtorit
Hope ry.
MLL :n Mikkelin yhdistys ry.
Viola ry.
Mikkelin lapsiperheverkosto
Pelastakaa lapset ry.

Lisätietoja
Tiina Juhola, liikunta- ja nuorisopalvelut, Mikkelin kaupunki
p. 044 794 2407
tiina.juhola@mikkeli.fi
www.mikkeli.fi/liikuntahankkeet

