PAIKALLISTEN REKISTERÖITYJEN LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN JA ERITYISLIIKUNTAA
TUOTTAVIEN JÄRJESTÖJEN YLEISAVUSTUKSIEN 2017 HAKEMINEN
Yleisavustus 2017 toimintaan on haettavana 28.4.2017 klo. 15.00 mennessä.
Avustusten myöntäminen perustuu Loimaan kaupungin vapaa-aikalautakunnan 25.1.2017
vahvistamaan vapaa-aikalautakunnan avustusten myöntämisperusteisiin ja avustusohjeisiin.
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusohjeet löytyvät netistä: www.loimaa.fi/avustukset-ja-stipendit
Haku tapahtuu sähköisesti Seuraverkon kautta: www.seuraverkko.fi
Avustusta voi työstää 21.3.2017 alkaen ja se tulee lähettää 28.4.2017 klo. 15.00
mennessä.
Alkuun Seuraverkon käytössä seuranne pääsee kohdasta Käyttäjätunnushakemus (jos seurallenne
ei vielä ole haettu tunnusta/tunnuksia) tai Kirjautuminen (jos seurallenne on jo haettu
tunnus/tunnuksia).
Jos olette vasta hakemassa seurallenne tunnuksia: huomatkaa, että vain ensimmäinen
tunnustenhakija saa Seuraverkon tunnukset sähköpostilla automaattisesti. Hänestä tulee seuranne
”pääkäyttäjä” Seuraverkossa, ja seuraavien käyttäjien tunnukset tulevat hänen vahvistettavakseen.
Hän saa seuranne uusista tunnushakemuksista ilmoituksen sähköpostiinsa. Ilmoituksessa on myös
linkki seuraverkon sivuille, jossa uusien käyttäjien vahvistus on tehtävä. On järkevää sopia seuranne
kesken, kuka hakee tunnuksia ensimmäisenä ja tulee näin ollen oman seuranne Seuraverkon
pääkäyttäjäksi. Kaikki, joilla on seuranne pääkäyttäjä- tai käyttäjätunnukset pääsevät ylläpitämään
seuranne tietoja.
Seuroilla, joilla on jo tunnuksia haettuna: kaikille, joilla on käyttäjäoikeus seuran tietoihin, menee
viesti uudesta käyttäjästä ja heillä kaikilla on myös mahdollisuus vahvistaa uusi käyttäjä.
Tunnukset saatuanne pääsette kirjautumalla syöttämään tai täydentämään oman seuranne tietoja
klikkaamalla Seuran työkalut –painiketta ja sen alta avautuvaa Seuran tietojen ylläpito –painiketta.
Tärkeää on siis muistaa päivittää oman seuranne tietoja aina Seuran tietojen ylläpito –linkin
kautta. Oman seuranne tietoja voitte käydä päivittämässä milloin tahansa.
Pääsette tarkastelemaan Seuraverkkoon tallentamianne
Toimintatietojen katselu (Seuran työkalut –painikkeen alla).
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Tiedot kunnan avustushakemukseen päästään hakemaan ja hakemus lähettämään
Avustushakemus kunnalle –kohdasta (Seuran työkalut –painikkeen alla).
Kunnan avustushakemus on työstettävänä ja lähetettävänä vain kunnan määräämänä hakuaikana.
Vuoden 2017 avustushakulomake sulkeutuu netissä 28.4.2017 klo. 15.00.

Taloustiedot kohdassa voi lisätä liitteet suoraan mukaan.

Huom! Seuralta lähetetään vain yksi avustusanomus.
Yleisseurojen osalta kaikkien jaostojen tiedot tulee olla ajettuna seuranne tietojen ylläpitoon
ennen kuin lähetätte kunnalle tulevan avustusanomuksen 28.4.2017 klo. 15.00 mennessä.
Ongelmatilanteissa voitte kääntyä Seuraverkon teknisen asiantuntija puoleen.
markku.patrikainen@seuraverkko.fi puh. 040 456 7007.

Lisätietoja: Tarja Lähdemäki puh. 02 761 1250

