Matka- ja osallistumistukiohjesääntö
Yleisiä säännöksiä
1§ Tarkoitus
Tämän ohjesäännön tarkoituksena on tukea ELSA Turun hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä
yhdistysten jäsenten osallistumista ELSA-verkoston tapahtumiin matka- ja osallistumistukien avulla.
2§ Tuen saaja
Tuen saajan on oltava ELSA Turku ry:n jäsen.

Ulkomaanavustukset
3§ Ulkomaantapahtumatuki
Ulkomaisella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka järjestetään ulkomailla ja jonka järjestäjä ei ole
Suomessa rekisteröity yhdistys. Tapahtuman täytyy olla ELSA-verkoston järjestämä tai tapahtumaan
täytyy osallistua ELSAn virallinen delegaatio.
Tukea voi saada tapahtumasta johtuviin matkakuluihin ja osallistumismaksuihin.
Tuen myöntämisestä ja myöntämisen edellytyksistä muilta osin päättää yhdistyksen hallitus.
4§ Tuen määrä ulkomaantapahtumissa
Tukea voi saada korkeintaan 100 euroa yhteen tapahtumaan ja korkeintaan 200 euroa kalenterivuodessa.
Edellä mainitun tuen lisäksi ELSA Turun hallituksen jäsen voi saada lisätukea enintään 50 euroa yhteen
kansainväliseen kokoukseen tai toisen kansallisryhmän järjestämään National Council Meetingiin
(NCM). Lisätukea voi saada korkeintaan 100 euroa kalenterivuodessa. Edellä mainittuja kansainvälisiä
kokouksia ovat International Council Meeting (ICM), International Presidents’ Meeting (IPM),
Supporting Area Meeting (SAM), Key Area Meeting (KAM) ja Nordic Officers Meeting (NOM).
Tämän ohjesäännön tarkoittamasta tuen määrästä päätetään yhdistyksen kokouksessa ehdottomalla
enemmistöllä annetuista äänistä.
5§ STEP-tuki
Mikäli on ilmeistä, ettei yhdistyksen jäsen saa vastaanottamastaan STEP-harjoittelupaikasta riittävää
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korvausta harjoittelun alkamisesta ja loppumisesta aiheutuviin matkakuluihin, yhdistys voi korvata
harjoittelijalle matka- ja asumiskuluja 4 §:n mukaisesti. Ilmeisyyden määrittelee yhdistyksen hallitus.
Tuen hakijan on laadittava selvitys palkkiostaan, matkakuluistaan ja elinkustannuksistaan, mikäli
yhdistyksen hallitus katsoo sen aiheelliseksi.
6§ Määräaika
Jos tukihakemus saapuu hallitukselle myöhemmin kuin kahta (2) viikkoa ennen tapahtumaan lähtöä,
tuen määrää voidaan alentaa tai tuki evätä.
7§ Hakemuksen käsittelyajankohta
Hakemus käsitellään hallituksen kokouksessa, joka on ensimmäinen määräajan päättymisen jälkeen.
8§ Hakeminen
Yhdistyksen hallitus voi antaa tukihakemusta, tukihakemuksen sisältöä ja hakemisen muotoa koskevia
määräyksiä.

Kotimaanavustukset
9§ Kotimainen NCM-tuki
NCM-tukea voidaan myöntää kotimaisen ELSA-ryhmän järjestämään National Council Meetingin
osallistumis- ja matkakuluihin. Tuen myöntämisestä, myöntämisen edellytyksistä ja määrästä päättää
yhdistyksen hallitus.
ELSA Turun hallituksen ja toimihenkilöiden osallistumis- ja matkakulut NCM:iin
korvataan hallituksen päätöksen mukaisesti.

Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

