
Mistä apua, kun on taloudellisesti tiukkaa tai perheessä on muita perusarkeen kuulumattomia haasteita? 

Harrastukset toimivat vastapainona koulun käymiselle ja muulle elämälle. Harrastaminen on lapselle 

mielihyvän lähde ja siinä ohessa kehittyvät muun muassa sosiaaliset taidot, tunnesäätely ja pettymysten 

sietokyky. Etenkin joukkuelajeissa sekä voitto että tappio ovat aina jaettuja, jolloin ryhmän voima 

kannattelee yksilöä. Toimintamme arvopohjaan kuuluu, että olemme läsnä ja apuna silloinkin, kun 

pelikentällä tai koulussa ei ole tähtihetki; tuemme pelaajia heidän kasvussaan ihmisenä ja urheilijana. 

Taloudelliset haasteet voivat tulla kenen tahansa kohdalle. Äkillinen sairastuminen, työttömyys tai muut 

muutokset perhetilanteissa ovat raskaita hetkiä jokaiselle perheenjäsenelle. Näissä tilanteissa harrastukset 

voivat olla henkireikä ja arkeen iloa ja merkitystä tuova hetki. Siksi on tärkeää varmistaa, ettei yhdenkään 

lapsen tai nuoren harrastaminen katkea edellä mainituista syistä. 

PUIJO WOLLEY JUNIOREIDEN OMA TUKIRAHASTO TALOUDELLISISSA TAI SOSIAALISISSA HAASTEISSA 

OLEVILLE PERHEILLE 

Puijo Wolleylla on oma rahasto, josta jaamme tukea, jotta harrastuksen kustannukset eivät olisi este 

lentopalloharrastukselle Kuopiossa. Rahaston tarkoitus on tukea perheitä harrastusmaksuissa niissä 

tilanteissa, kun taloudelliset tai sosiaaliset haasteet kuormittavat perhettä, ja uhkaavat keskeyttää tai estää 

lapsen ja nuoren harrastamisen. Jaettavan tuen määrä on max. 50 €/kk, kuitenkin siten, että tilikauden 

aikana tukea voidaan maksaa enintään 150 €/hakija. Jo erääntyneisiin kausimaksuihin ei voi hakea tukea. 

Vapaamuotoiset hakemukset käsitellään luottamuksellisesti kuukausittain ja päätöksestä ilmoitetaan 

hakijalle henkilökohtaisesti. Hakemuksen käsittelijöinä toimivaan työryhmään kuuluvat toiminnanjohtaja, 

valmennuskoordinaattori ja seuran puheenjohtaja. 

Tuki jaetaan harkinnanvaraisesti ja tapauskohtaisesti siten, että mahdollisimman montaa harrastajaa 

pystytään tukemaan. Työryhmä voi tarpeen mukaan pyytää hakijalta lisätietoja päätöksenteon 

helpottamiseksi.  Tukea voivat hakea kaikki seuran alle 18-vuotiaat pelaajat. 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sähköpostitse toimisto(a)puijowolley.fi. 

Tukirahaston ovat mahdollistaneet Pohjois-Savon Osuuspankki ja Urheilu Mehiläinen. 
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Де знайти допомогу, коли у вас фінансові труднощі або сім'я має інші проблеми, які не є частиною 

базового повсякденного життя? 

Захоплення служать противагою походам в школу і решти життя. Захоплення є джерелом 

задоволення для дитини, а разом з ним розвиваються, крім усього іншого, соціальні навички, 

емоційна регуляція і терпимість розчарувань. Особливо в командних видах спорту завжди діляться і 

перемога, і поразка, в такому випадку силу групи несе кожен індивідуальна. Частиною цінності наших 

операцій є те, що ми присутні та корисні, навіть коли немає зоряного моменту на ігровому полі чи в 

школі; Ми підтримуємо гравців у їхньому зростанні як особистості та як спортсмена. 

Фінансові проблеми можуть виникнути будь-кого. Раптова хвороба, безробіття або інші зміни в 

сімейних ситуаціях - важкі моменти для кожного члена сім'ї. У цих ситуаціях захоплення можуть бути 

рятівним колом і моментом радості і сенсу повсякденного життя. Тому важливо стежити за тим, щоб 

захоплення дитини або молодої людини не переривалися з причин, зазначених вище. 

ВЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ PUIJO WOLLEY JUNIORS ДЛЯ СІМЕЙ, ЯКІ СТИКАЮТЬСЯ З ЕКОНОМІЧНИМИ 

АБО СОЦІАЛЬНИМИ ПРОБЛЕМАМИ 

У Puijo Wolley є власний фонд, з якого ми розподіляємо підтримку, щоб витрати на хобі не стали 

перешкодою для волейболу в Куопіо. Метою фонду є підтримка сімей в гонорарах за хобі в ситуаціях, 

коли економічні або соціальні проблеми обтяжують сім'ю і загрожують перервати або перешкодити 

дітям і молоді займатися хобі. Максимальна сума підтримки, що підлягає розподілу, становить 50 

€/місяць, однак, сума допомоги не може перевищувати 150 €/заявник протягом фінансового року. 

Сезонні платежі, які вже підлягають сплаті, не можуть бути застосовані. 

Заявки у довільній формі розглядаються конфіденційно щомісяця, а рішення повідомляється 

заявнику особисто. Робоча група, яка розглядає заявку, складається з виконавчого директора, 

координатора з коучингу та президента клубу. 

Підтримка розподіляється на розсуд і в кожному конкретному випадку, щоб якомога більше 

ентузіастів могли бути підтримані. У разі необхідності робоча група може запросити додаткову 

інформацію у заявника з метою полегшення прийняття рішень.  Всі гравці, які не досягли 18-річного 

віку можуть подати заявку на підтримку. 

Заявки у довільній формі необхідно подавати електронною поштою до toimisto@puijowolley.fi. 

Фонд підтримки став можливим завдяки Pohjois-Savon Osuuspankki та Urheilu Mehiläinen. 
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