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HARRASTUSVÄLINEIDEN HANKINTA2 -TEEMAHANKE  Täydennyshaku 
 
Kehittämisyhdistys Mansikka ry avaa täydennyshaun Harrastusvälineiden hankinta2 -teemahankkeessa. 
Täydennyshaussa jaetaan käyttämättä jäänyt tuki, n. 4 300 €. Tuettavien hankkeiden kokonaiskustannukset 
voivat olla yhteensä korkeintaan n. 5 700 €. Tuen määrä tarkentuu, kun alkuperäisen hankkeen kaikkien 
alatoimenpiteiden maksuhakemukset on käsitelty.  
 
Tuella rahoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla edistetään yhdistysten ja muiden yhteisöjen 
harrastustoiminnan mahdollistamista ja lisäämistä (ei yrityskäyttöön). Tuella on tarkoitus hankkia 
tarvittavia harrastusvälineitä yhteiseen käyttöön. Tukihaussa valitaan teemahankkeelle toimenpiteitä 
avoimen haun perusteella alla olevia valintaperusteita käyttäen.  
 
Hakuaika 
28.3. – 28.4.2022 klo 15.00 
 
Hakija 
Teemahankkeen toimenpiteen hakija voi olla julkinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö esim. rekisteröity 
yhdistys, kunta, säätiö tai osuuskunta (mikäli säätiön tai osuuskunnan toiminta on yleishyödyllistä, ei 
voittoa tavoittelevaa). Etusijalla täydennyshaussa ovat ne toimijat, jotka eivät teemahankkeen varsinaisessa 
tukihaussa saaneet rahoitusta. Hakija voi jättää haussa yhden hakemuksen.  
 
Varkautelaiset toimijat: Varkauden keskustamainen kaupunkialue on rajattu yleishyödyllisten 
investointitukien ulkopuolelle, tarkista hakijan ja toimenpiteen tukikelpoisuus ennen hakemuksen 
jättämistä toiminnanjohtaja Kirsi Manniselta (p. 045 131 5077). 
 
Esimerkkejä tuettavista toimenpiteistä 

• erilaiset liikunta- ja pelivälineet (mailat, maalit, suojukset, oheisharjoittelun välineet) 
huom! käyttöikä vähintään 5 vuotta 

• e-sport koneet ja laitteet 

• musiikkisoittimet; tuensaaja hallinnoi omistamiaan soittimia ja siirtää käyttöön seuraavalle 
tarvitsijalle, huom! ei pysyvästi henkilökohtaiset vaan yhteiseen käyttöön tarkoitetut instrumentit 

• kaukoputket tms. erityisharrastusvälineet 
 
Hyväksyttävät kustannukset 

• välineiden hankintakustannukset sekä mahdolliset laitteiden asennuskustannukset 

• arvonlisäveron osuus, mikäli yhdistys ei ole arvonlisäverovelvollinen 
 
Mitä ei tueta 

• EI tilojen huoltamisessa tarvittavat koneet ja laitteet 

• EI esiintymisasuihin tai seuravaatteisiin, lavasteisiin tai muihin kerta-/ tai lyhytkäyttöisiin välineisiin 

• EI harrastustilojen rakentamiseen 
 

Rahoitus ja tuen maksatus 
Tuettavan toimenpiteen kokonaiskustannusarvion on oltava vähintään 2 850 € (korkeintaan 5 700 €), jolloin 

- avustus on 2 137,50 € (4 275,00 €); 75 % kokonaiskustannusarviosta 
- omarahoitusosuus on 712,50 € (1 425,00 €); 25 % kokonaiskustannusarviosta 

 
Omarahoitus tulee kattaa kokonaisuudessaan rahalla. Tuki maksetaan jälkikäteen maksatushakemusta 
vastaan eli hankinnat täytyy tehdä kokonaisuudessaan omalla rahoituksella ennen tuen maksatusta. 
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Tukihakemus 
Hakemus tehdään Teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma –lomakkeelle. Lomake ja 
ohje verkosta: lomake nro 3325B sekä täyttöohje. Hankehakemuksen mukana toimitetaan seuraavat 
selvitykset ja liitteet: 

✓ Selvitys hankittavien harrastusvälineiden käytöstä; esimerkiksi kenen käytössä välineet ovat, 
miten yksilölajien välineiden hallinta hoidetaan 

✓ Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta; viimeisin tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, 
taseen ja toiminnantarkastuskertomuksen 

✓ Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea rahoitusta Mansikka ry:n 
Harrastusvälineiden hankinta2 -teemahankkeesta  

✓ Yhdistysrekisteriote (Huom! Hakemuksen allekirjoittajat otteessa ilmoitetun mukaiset) 
✓ Eritelty kustannusarvio; mitä välineitä on tarkoitus hankkia, niiden kappalemäärä ja hinta 
✓ Vertailukelpoiset tarjoukset kolmelta toimittajalta, mikäli hankinnan arvo on yli 2 500 € (alv 0 %) 
✓ Yhden tai useamman toimijan kanssa toteutettava hanke; selvitys miten hankittavat välineet 

edistävät yhteistyötä ja mahdollistavat toiminnan järjestämistä 
 

Hakemuksen toimitus 
Tukihakemus liitteineen tulee jättää 28.4.2022 klo 15.00 mennessä 
- sähköpostilla osoitteeseen: toimisto@mansikkary.fi (hakijan tulee säilyttää alkuperäiset 
hakemusasiakirjat) 
- kirjapostina osoitteeseen: Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Kievarinkatu 11, 79100 Leppävirta 
- lukolliseen postilaatikkoon Mansikka ry:n toimistolle, osoite: Kievarinkatu 11 (takapihan puolella) 
  
Tuettavien toimenpiteiden valinta 
Valinta tehdään vain niistä hakemuksista, jotka on toimitettu oikealle lomakkeelle tehtynä 
määräaikaan mennessä ja tarvittavine liitteineen. Mahdolliset lisäselvitykset tulee toimittaa 
annettuun määräaikaan mennessä. Mikäli pyydettyjä täydennyksiä ei tehdä määräajassa, hakemus 
hylätään.  
 
Mansikka ry:n hallitus tekee päätöksen rahoitettavista toimenpiteistä. Teemahankkeen 
toimenpiteiden tulee täyttää yhdistyksen Mannaa Mansikasta –kehittämisstrategian peruskriteerit 
(sivu 18). Lisäksi toimenpiteet pisteytetään alla olevien kriteerien mukaisesti: 

 

Harrastusvälineiden hankinta2 -teemahanke (täydennyshaku) 
VALINTAKRITEERIT (2–12 p) 

    

Hankittavien välineiden käyttöikä on vähintään 5 vuotta (tästä 
kohdasta täytyy valinnassa tulla vastaukseksi Kyllä). 
 

 Kyllä  Ei 

Hankinta luo hakijan toimintaan uutta tai säilyttää olemassa 
olevaa toimintaa. 

 Uutta 
toimintaa 3 p 

 Säilyttää 
1 p 

Hankittavilla harrastusvälineillä mahdollistetaan (toimintaa ei 
ole ollut aiemmin) tai lisätään lasten tai nuorten (alle 18 v.) 
harrastustoimintaa. 

 Mahdollistaa 
3 p 

Lisää 
2 p 

Säilyttää 
1 p 

Hakija ei ole aiemmin saanut tukea teemahankkeessa.  
 

 Kyllä 
3 p 

 Ei 
0 p 

Tukea haetaan yhdessä yhden tai useamman toimijan kanssa.  Enemmän kuin 
kaksi toimijaa 
3 p 

Kaksi 
toimijaa 
2 p 

Yksi toimija 
 
0 p 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b_ohje.pdf
mailto:toimisto@mansikkary.fi
https://www.mansikkary.fi/files/file/mansikkary_final2015(1).pdf
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Alueellinen tasa-arvo  
Hankevalinnassa alueellinen tasa-arvoisuus turvataan seuraavasti: 
1. valintakierros 
 - toimenpiteet laitetaan pisteiden mukaiseen järjestykseen kuntakohtaisesti 
 - jokaisesta kunnasta rahoitetaan eniten pisteitä saanut toimenpide  
2. valintakierros (mikäli tukea on jakamatta) 
 - rahoitetaan eniten pisteitä saaneet hakemukset kohdekunnasta riippumatta  
 
Tasapisteillä olevista toimenpidehakemuksista voi Mansikka ry:n hallitus valita parhaiten teemahankkeen 
tavoitetta tukevan toimenpiteen ensisijaisesti rahoitettavaksi. 
 
Toimenpiteen toteuttaminen ja tuen maksaminen 
Teemahankkeen toimenpiteen toteuttamisen voi aloittaa, kun sopimus tuensiirrosta on allekirjoitettu 
tuensaajan ja Mansikka ry:n välillä.  
 
Tuensaajille järjestetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi hankkeen talousasioita ja maksatuksen 
hakemista. 
 
Tärkeät päivämäärät: 
- 31.10.2022 mennessä: välineet tulee olla hankittuna, maksettuna ja tuen saajan hallussa  
- 30.11.2022 mennessä: tuensaajan jätettävä maksatushakemus Mansikka ry:lle 
 
Hakija vastaa toimenpiteen kirjanpidosta ja maksatushakemuksen laadinnasta sopimuksen mukaisesti. 
Tuen voi hakea maksuun heti kun välinehankinta on toteutunut edellä mainitun mukaisesti. 
 
Lisätietoja tuen hakemisesta:  
hankeneuvoja Seija Heiskanen 
p. 040 532 5310 
seija.heiskanen@mansikkary.fi 
 


