LAJINLEVITYSTUET JA HARRASTETOIMINNAN AVUSTUKSET
KAUKALOPALLOSEUROILLE JA -ALUEILLE KAUDELLA 2015 – 2016
1. Kaukalopallon esittely alakoululaisille ja päiväkodeille:
(Koulutapahtumat ja kouluturnaukset)
2. Kaukalopallokoulun markkinointi
3. Kaukalopallotoiminnan käynnistäminen uudella paikkakunnalle

Tukimuodot

Tuki seuralle/alueelle

Koulutapahtumat
päiväkodeille ja alakouluille

Liitto maksaa seuralle ko. tapahtuman järjestämisavustusta 50-400€
Järjestämisavustus koulutapahtumasta
* 20-50 koululaista max 100€
* 51-100 koululaista max 200€
* yli 100 koululaista max 400€

Kouluturnaukset

•
•
•
•

Kaukalopallokoulun
markkinointi

Kaukalopallon
käynnistäminen
uudella paikkakunnalla:
Kokeilutapahtuman
järjestäminen paikkakuntalaisille
Kaukalopallokoulun
käynnistäminen

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Liitto lahjoittaa koululle 10 mailaa ja 10 palloa
Opettajan opas opettajille
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Valmis tuntimalli ohjaajille

Liitto ja seura sopivat tuesta etukäteen. Tuki maksetaan seuralle
tapahtuman jälkeen, kun seura on toimittanut liitolle tiedot
tapahtumasta (aika, koulu, koulun yhdyshenkilö ja osallistujien
määrä).
• Liitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen
Kaukiskoulumainoksen 200 – 2000kpl
• Kaukiskoulun yleisesite vanhemmille
• Kaukiskoulun viestinnän ja markkinoinnin suunnittelupohja
• Valmiit nettimainokset
•
•
•
•
•
•
•

Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Kaukalopalloliitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle kaukalopallokoulun käynnistämisavustus 500-1000€
Uudelle kaukalopallokoululle 20 kaukismailaa ja -palloa
Mainos paikallislehteen
Koulutus uusille toimijoille

1. Harrastetapahtuman tai -turnauksen järjestäminen, uuden harrastetoiminnan
käynnistäminen
2. Harrastetoiminnan markkinointi
3. Harrastetoiminnan käynnistäminen uudella paikkakunnalle

	
  
	
  
Tukimuodot
Harrastetapahtuma(t)
paikkakunnalla
Harrasteturnaus
paikkakunnalla
Uusi harrastejoukkue
seuraan/alueelle
Kuntokaukalopallon
käynnistäminen
Harrastetoiminnan
markkinointi

Harrastetoiminnan
käynnistäminen
uudella paikkakunnalla:
Kokeilutapahtuman
järjestäminen paikkakuntalaisille
Harrastejoukkueen ja/tai
kuntokaukalopallon
käynnistäminen
Alueen
sarjapäällikön avustus

Tuki seuralle/alueelle
• Valmis mainos harrastetapahtuman tai –turnauksen
markkinoimiseksi 300-2000 kpl
• Valmis tiedotepohja tapahtumasta
• Liitto maksaa seuralle tapahtuman jäämaksun.
• Liitto avustaa turnauksen jäämaksuissa. Sovittava erikseen.
• Uuden harrastetoiminnan käynnistämisavustus 500-1000€
• Uudelle joukkueelle 20 kaukismailaa ja -palloa
• Mainos paikallislehteen
Liitto ja seura sopivat tuesta etukäteen. Tuki maksetaan seuralle
tapahtuman jälkeen, kun seura on toimittanut liitolle tiedot
tapahtumasta.
• Liitto taittaa ja painaa seuralle ilmaiseksi seurakohtaisen
mainoksen 200 – 2000kpl
• Harrastetoiminnan viestinnän ja markkinoinnin suunnittelupohja
• Valmiit nettimainokset
•
•
•
•
•
•
•

Valmis mainos kokeilutapahtuman markkinoimiseksi 300-2000 kpl
Valmis tiedotepohja tapahtumasta
Liitto maksaa seuralle kokeilutapahtuman jäämaksun
Seuralle harrastetoiminnan käynnistämisavustus 500-1000€
Uudelle joukkueelle 20 kaukismailaa ja -palloa
Mainos paikallislehteen
Koulutus uusille toimijoille

• Sarjapäällikön tuki on 250€ - 390€, riippuen työnkuvan laajuudesta.
• Tukea maksetaan sovitusti ajalta syyskuu-huhtikuu.

Lisätietoja tukimuodoista saa alueiden lajinlevitysvastaavilta tai Suomen Kaukalopallo- ja
Ringetteliitosta Vesa-Matti Vehkaperältä

