MAASEUDUN SIVISTYSLIITON TUNTITUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE
MSL:n jäsenjärjestöt voivat hakea tuntitukea kursseihin ja luentoihin, joita pitävät omissa järjestöissään. Yhdistys voi järjestää
tilaisuuden itse tai yhdessä jonkin toisen yhdistyksen, kansalais- tai kulttuurijärjestön kanssa.
Luennon / kurssin järjestämiseksi tarvitaan:
Kouluttaja: Luennolle / kurssille tarvitaan ammattimainen kouluttaja. Kouluttajana voi kuitenkin toimia joku yhdistyksen tai
järjestön jäsenistä, jolla on aiheeseen liittyvä perehtyneisyys. Opiskelumenetelminä voivat olla esim. luennot, alustukset ja
keskustelu, työpajat tai opiskeluun liittyvä opintomatka.
Osallistujat: Luennolle / kurssille tarvitaan vähintään seitsemän osallistujaa + kouluttaja/kouluttajia.
Kesto:
-

-

Luennon kesto on 1-5 opintotuntia (opintotunti = 45 min) Luentotoimintaa voi olla yksittäinen luentotilaisuus tai
luentosarja. Luentosarja koostuu eri paikoissa pidettävistä samaan aiheeseen liittyvistä luennoista tietyllä aikavälillä.
Kurssin tulee kestää vähintään kuusi opintotuntia (opintotunti = 45min). Taukoja ei lasketa mukaan. Kurssi on tarkoitettu
samalle osallistujajoukolle, mutta kurssin voi jakaa useammalle päivälle.

Ohjelma: Luennolla / kurssilla on ennakkoon laadittu ohjelma, jossa on MSL:n logo tai mainitaan yhteistyökumppaniksi Maaseudun
Sivistysliitto.
Kulut: Tuntituen saamiseksi tilaisuudella tulee olla kuluja. Tukeen oikeuttavia kuluja ovat kaikki tilaisuuden järjestämisestä
aiheutuvat menot. Näitä ovat mm. tilavuokrat, opetuspalkkiot sivukuluineen, kouluttajien matkakustannukset majoittumisineen ja
päivärahoineen, opetusmateriaalit, osallistujien matkakulut ja majoittuminen sekä tarjoilut (kahvitarjoilu, lounas ym.). Kulujen
täytyy olla järjestäjän maksamia. Yhdistys voi periä osallistumismaksun osallistujilta. Osallistujamaksut eivät vaikuta MSL-tukeen.
Tuntituen määrä
Tuntituki kurssille on 23,00 euroa opintotunnilta (45min). Luentotuki on 15,00 euroa opintotunnilta. Tuntituki on
kuitenkin korkeintaan 50 % aiheutuneista kustannuksista.
-

Muista hyödyntää myös ryhmätyöt: Ryhmätöiden avulla lisäät osaamisaktiivisuutta sekä saat kerrytettyä lisää
opintotunteja (ryhmän koko väh. 5 osallistujaa + ohjaaja). Ryhmän ohjaajana voi toimia joku kurssilaisista. Ryhmiä
hyväksytään kurssille korkeintaan kahdeksan.

Kuka hakee tuntituen?
Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vastaava liitto/piiri tai yhdistys. Tuki maksetaan vain rekisteröityneelle yhdistykselle
ja sen pankkitilille. Tuntituki tulee hakea kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden järjestämisestä ja vuoden vaihtuessa 31.1.
mennessä.

Miten tuki haetaan?
-

-

-

Luento- ja kurssitukea haetaan sähköisesti MSL-Konttorista www.msl.fi/konttori. Tunnukset saat kurssisihteeri Sirpa Karvoselta
(sirpa.karvonen@msl.fi). Toistaiseksi voit myös ladata kurssin tilityslomakkeen MSL:n verkkosivuilta ja postittaa sen täytettynä
lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.
Liitä hakemukseen tilaisuuden ohjelma. Kurssilla tulee myös kierrättää osallistujaluettelo, jossa on osallistujien
henkilökohtaiset allekirjoitukset. Osallistuja merkitsee myös, onko kuluvan vuoden aikana mukana ensimmäistä kertaa
Maaseudun Sivistysliiton opintotukea saavalla kurssilla. Voit käyttää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin osallistujat -lomaketta
tai itse laatimaasi lomaketta. Liitä myös osallistujaluettelo tuntitukihakemukseen.
Älä liitä kuitteja tilitykseen. Säilytä kuitit järjestön/yhdistyksen kirjanpidossa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä pistokokein.
Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet löytyvät MSL:n verkkosivuilta www.msl.fi/konttori/lomakkeet-ja-oppaat

Ota yhteyttä!
Jäsenjärjestömme voivat ottaa kaikissa opintotukiin liittyvissä asioissa yhteyttä Maaseudun Sivistysliittoon. Annamme neuvoja ja
opastusta ja autamme MSL Konttorin käyttämisessä.
Luennot ja kurssit sekä tunnukset MSL-Konttoriin
Kurssisihteeri Sirpa Karvonen puh. 040 596 0062
sirpa.karvonen@msl.fi

