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Yleistä 
• Vakita on amatööriseura. 
• Normaalisti Vakita tukee STUL:n alaisiin kilpailuihin liittyviä matka-, yöpymis-, ja 

osallistumiskuluja. 
• Poikkeustapauksissa tuetaan menestyneitä pareja myös WDSF:n alaisiin 

kilpailuihin. 
• Avoimia hakemuksia ei huomioida. 
• Hakemukset tulee kohdistaa tiettyyn kilpailuun ja kaikki kilpailuun liittyvät matka-, 

yöpymis- ja osallistumiskulut tulee olla mukana. 
• Anomukset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen kilpailuja hallitukselle huomioiden, että 

hallitus kokoontuu noin kerran kuussa. 
• Jälkikäteen tehtyjä anomuksia ei huomioida. 
• Vakitan tehtävä ei ole olla rahoittaja, vaan mahdolliset yhteistyökumppanit ja 

sponsorit ovat tätä varten. Hakemusten budjettien tulee olla realistisia ja 
toteutuskelpoisia ilman haettavaa avustusta. 

• Mitä aktiivisempi olet vapaaehtoistyössä, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on 
saada avustusta. 

• Anomus ei automaattisesti johda tukeen. 
• Tuet maksetaan aina kuitteja vastaan, jotka toimitetaan seuran sihteerille. 
• Käyttämättömiä tukia ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle tai toiseen kohteeseen. 
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Tärkeitä tekijöitä avustusta myönnettäessä ovat: 

1 Vakitan tukibudjetin tilanne 
1.1 Vakita budjetoi myönnettävien avustusten kokonaissumman, jota ei tulisi ylittää 

1.1.1 budjetin laatii hallitus yhdessä valmennuksen/parien arvion perusteella 
1.1.2 budjetissa olevan tuen suuruus ei voi ylittää 10% budjetin menoista ilman, että 

lisärahoitusta pystytään osoittamaan tukitoimintaan. Budjetti ei voi olla 
alijäämäinen avustusten määrän vuoksi. 

1.2 Budjetin ylittäminen voidaan perustella, jos 
1.2.1 syyt ovat painavia, esim. yllättävä edustusmääräys 
1.2.2 korvaava budjetin ulkopuolinen rahoitus on tarjolla 

2 Kilpailun kotimaisuus sekä arvo 
2.1 Vakita tukee yhtä SM/IKM-kilpailua (L/V/10t) vuodessa osallistumismaksuin 

anomusta vastaan. Pari ilmaisee tällä tavoin, mihin kilpailuun tuki kohdistuu 
(erityisesti 10t-parit, mutta tämä koskee myös lat/vak-pareja). 

3 Anomuksetta myönnettävät kilpailutuet 
3.1 Vakitan omiin kilpailuihin osallistuminen on ilmainen omille edustuspareille. 
3.2 Vakita maksaa aluemestaruuskilpailujen osallistumismaksut. 
3.3 Vakita maksaa E-luokan parien kahden ensimmäisen kilpailun osallistumismaksut. 

4 Menestys kotimaisissa kilpailuissa 
4.1 Sijoittuminen kotimaisten kilpailujen (GP/SM/IKM ja kotimaassa järjestettävät 

WDSF-kilpailut) finaaleihin/palkintosijoille vaikuttaa tukipäätöksiin. 

5 Menestyspotentiaali 
5.1 Parin mahdollisuus sijoittua tukea haettavan arvokilpailun semifinaaliin/finaaliin. 
5.2 Rising-star –parit huomioidaan. 

6 PR-arvo Vakitalle (uudet jäsenet hakeutuvat meille, ks. kohta 2) 
6.1 Seuraa edistävä aktiivinen esiintyminen kilpailuissa, artikkeleissa ja esiintymisissä 

katsotaan eduksi. 

7 Vakitan hyväksi tehty talkoo- ja toimihenkilötyö 
7.1 Seuraa edistävä työpanos katsotaan tukea myönnettäessä eduksi. 
7.2 Ohjaajana toimiminen. 
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8 Aiemmin myönnettyjen tukien suuruus 
8.1 Tukia pyritään myöntämään tasapuolisesti ottaen huomioon myöntämisperusteet 

9 Hakemuksen perustelut, suunnitelma ja budjetti 
9.1 Tukea haettaessa tulee hakemuksesta käydä ilmi: 

9.1.1 Tuen hakija(t) (henkilö/pari) 
9.1.2 Näkemys tuen perusteista sekä syy, miksi henkilö/pari hakee tukea 
9.1.3 Kilpailu(t), johon tuki kohdistetaan 
9.1.4 Kilpailun kustannusarvio (osallistumismaksut, matkat, yöpyminen) 
9.1.5 Mahdollinen valmennussuunnitelma (kts. 10.2.6) 

10 Ulkomaiset kilpailut 
10.1 Vakita ei ensisijaisesti tue ulkomaisia kilpailuja 

10.1.1 Vakita on kotimainen seura, jonka päätoimialueena on pääkaupunki-seutu ja 
kilpailualueena Suomi. 

10.2 Poikkeukset ulkomaisten kilpailujen tukemisessa 
10.2.1 Suomen tanssiurheiluliiton nimeämänä MM-, EM- ja PM- edustuskutsun saaneet 

parit kaikissa ikäluokissa. 
10.2.2 WDSF:n kansainväliset arvokilpailut kaikissa ikäluokissa. 
10.2.3 Parilla tulee olla realistinen menestymismahdollisuus kilpailu(i)ssa, johon tukea 

haetaan. Vakitan tehtävä ei ole tukea ”kisaturismia”, ellei avustusta haettaessa 
käy selvästi ilmi parin aie osallistua esimerkiksi ensimmäisiä kertoja ulkomaisiin 
kilpailuhin ja hakea tuntumaa kansainväliseen kilpailukenttään. Tässä tapauksessa 
parin tulee osallistua mahdollisuuksien mukaan myös kaikkiin kotimaisiin KV-
rankingkilpailuihin (esim. Finland Open / Helsinki Open) ensin ja hankkia 
alkukokemus tätä kautta.  

10.2.4 Myös oman päävalmentajan kanssa tehty ulkomaan kilpailusuunnitelma otetaan 
huomioon, jos valmentaja on listannut parin kilpailukalenteriin tietyt kilpailut 
parin kehityksen kannalta keskeisiksi. Tässä tapauksessa hakemukseen tulee liittää 
valmennussuunnitelma, josta käy ilmi perusteet avustusta haettaessa. 
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