Suomen Saunaseura ry:n myöntämät avustukset
Suomen Saunaseura ry voi myöntää avustuksia hakemuksen perusteella. Avustuksia voidaan
myöntää saunaan liittyvään tutkimukseen tai saunakulttuuria edistävään, yleisölle avoimeen
tapahtumaan, kurssiin tms. Avustuksia ei myönnetä jatkuvaan tai jokavuotiseen toimintaan.
Avustukset on tarkoitettu saunakulttuurin edistämiseen ja saunatutkimukseen. Vuosittain jaetaan
johtokunnan vuosittain päättämä summa.
Avustuksista päättää seuran johtokunta tutkimus– ja kulttuuritoimikunnan esityksen perusteella.
Avustuksen ehdot
1. Avustuskohteen tarkoituksen tulee olla linjassa Suomen Saunaseura ry:n tavoitteiden ja
sääntöjen sekä periaatteiden kanssa
2. Avustuksia ei myönnetä vakinaisiin palkkoihin, palkkioihin tai tarjoiluihin.
3. Mikäli suunniteltu projekti ei toteudu tai sen luonne muuttuu merkittävästi, on Suomen
Saunaseuralla oikeus periä avustussumma takaisin.
4. Avustuksen saajan on tehtävä seuralle raportti avustuksen käyttämisestä ja projektin
toteutumisesta viimeistään kuusi kuukautta avustuksen myöntämisen jälkeen
raportointilomakkeen mukaisesti tai heti projektin valmistuttua. Mikäli projekti jatkuu
kuuden kuukauden jälkeen, tulee toimittaa uusi raportti seuraavan kuuden kuukauden
aikana tai kun projekti päättyy.
5. Hakija hyväksyy sen, että Saunaseuralla on oikeus kertoa projektista omassa
viestinnässään, mm. Sauna–lehdessä, verkkosivuilla, sosiaalisen median alustoillaan sekä
muissa julkaisuissa viimeistään projektin valmistuttua, kuitenkin mahdolliset
tekijänoikeudet huomioon ottaen.
6. Avustuksia ei myönnetä tapahtumiin, jotka eivät ole yleisölle avoimia tapahtumia.
7. Avustuksia myönnetään hakijalle tai taholle vain kerran vuodessa. Hakija tai hakijataho voi
näin ollen hakea avustusta vain joko kevään tai syksyn hakukaudella projektilleen.
8. Mikäli avustuksen kohteena olevan projektin lopputuote on tallenne esim. kirja tai jokin
muu konkreettinen tuote, on Saunaseuralle toimitettava vähintään 2 kappaletta kyseistä
lopputuotetta.
9. Saunaseuralla on oikeus pyytää ja avustuksen saajalla on velvollisuus antaa tarvittaessa
lisäselvityksiä projektiin liittyen
Hakemus
Avustushakemuksia voidaan jättää vain avustushakemuskauden aikana. Avustushakemusten
vastaanotosta ilmoitetaan Saunaseuran kotisivuilla sekä jäsenistön uutiskirjeessä. Hakemuksia
käsitellään kahdesti vuodessa, pääsääntöisesti keväällä ja syksyllä. Hakemukset palautetaan

toiminnanjohtajalle ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta. Ongelmatapauksissa ole yhteydessä
toiminnanjohtajaan.
Hakemuksesta on käytävä ilmi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hankkeen nimi
Mihin avustusta haetaan (hankkeen tarkoitus)
Miten avustus edistää hankkeen toteutumista ja saunakulttuuria
Toteutusaikataulu / projektiaikataulu
Kustannusarvio, johon on merkittävä myös muut mahdolliset rahoittajat
Selvitys mahdollisista palkkioista/palkoista
Haettava avustussumma
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