
Onko sinulla idea projektista, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä muiden kanssa? 
Haluaisitteko kehittää yhdistyksenne tai ryhmänne toimintaa yhteisöllisesti?

TUKI OPINTORYHMILLE VUONNA 2018
Kansalaisfoorumi myöntää yhdistysten ja yhteisöjen opintoryhmätoimintaan taloudellista tukea, jonka hakeminen 
onnistuu kätevästi netissä varaus- ja tilitysohjelma SkafNetissä 1.12.2017 lähtien aina lokakuun 2018 loppuun.

MILLAISEEN TOIMINTAAN TUKEA SAA?
Opintoryhmän työskentely on tavoitteellista ja toimintaa kehittävää. Tärkeintä on, että opitte teille uusia tietoja tai 
taitoja ja toiminta on yhteisöllistä.

Opintoryhmä toimii yhdessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 min) ja mukana on vähintään viisi yli 15-vuotiasta 
henkilöä.

Opintoryhmä voi hakea enintään 500 euron tukea toiminnasta syntyvien kulujen kattamiseen, esimerkiksi tila-
vuokriin sekä matka- tai materiaalikuluihin.

Jos opintoryhmän toiminnasta tiedotetaan tai tuotetaan kirjallista materiaalia ulkopuolisille, tulee kaikissa mate-
riaaleissa olla maininta ”Tuotettu Kansalaisfoorumin tuella.” sekä Kansalaisfoorumin logo. 

Lisäinfoa: kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma ja info@skafnet.fi

TUEN HAKEMINEN VUODEN 2018 KURSSEILLE
Kun yhdistys itse järjestää kurssin, voi se saada valtionapua jopa 21 € / opintotunti (45 min.). Tukea maksetaan kurs-
situntien määrän ja kurssin kulujen mukaan.  

Yhdistys tekee tuntivaraukset joulukuun 2017 aikana kaikista kursseista, jotka se aikoo toteuttaa vuonna 2018. 
Tuntien varaus ja aikanaan tilitysten tekeminen sujuvat kätevästi netissä varaus- ja tilitysohjelma SkafNetin kautta. 

MIHIN KANSALAISFOORUMIN KURSSITUKEA SAA?
Kurssin vähimmäiskesto on neljä opintotuntia ja 15 vuotta täyttäneitä kurssilaisia tarvitaan vähintään kahdeksan. 
Avustettavia kuluja ovat mm. kouluttajan palkkiokulut, ilmoitus- ja kopiointikulut sekä kurssitilojen ja opetusvälinei-
den vuokrat. Kurssin aiheena voi olla mm. ohjaajakoulutus, musiikki, sirkus, teatteri, tanssi, yhdistystoiminta, tiedo-
tus ja markkinointi. 

Tuen saaminen edellyttää, että kaikissa kurssin tiedotusmateriaaleissa on maininta ”Koulutus järjestetään Kansa-
laisfoorumin tuella.” sekä Kansalaisfoorumin logo. 

Lisäinfoa: kansalaisfoorumi.fi/tuki/jarjesta-kurssi ja info@skafnet.fi

KYSY KURSSITUESTA, YHTEISÖLLISESTÄ OPINTORYHMÄSTÄ JA SKAFNETISTÄ!
Kyselytunnit ovat netissä torstaina 23.11. klo 9–10 ja klo 17.30–18.30. 
Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain nettiyhteyden ja pääset mukaan.  
Kyselytunnille voit tulla mukaan itsellesi sopivana hetkenä tai olla mukana koko tunnin ajan.
Lisätietoja kyselytunnista: kansalaisfoorumi.fi/tuki
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