
MATKA-AVUSTUS/TRAVEL FUNDING/GRANT 

 

Suomen Marsuyhdistys ry tukee pitkämatkalaisia yhteistyössä Ruotsin marsuyhdistyksen kanssa. 

Yhdistykset auttavat sponsoroimalla marsujen kuljetuksen Etelä-Ruotsista Suomeen. Valitettavasti kuskin ei 

ole mahdollista kiertää jokaista maata erikseen hakemaan marsuja. 

 

Tasapuolisuuden nimissä Tanskan, Norjan ja Suomen yhdistysten jäsenet voivat hakea avustusta. Matka-

avustusten saamisen mahdollistaa Suomen Marsuyhdistyksen Kaaos-hanke, jonka tarkoituksena on lisätä, 

mm. pohjoismaista marsuharrastusta ja maiden välistä yhteistyötä. Ruotsin Marsuyhdistys tukee oman 

yhdistyksensä jäseniä omalla panoksellaan. 

Finnish Cavy Club is supporting long distance travellers together with Swedish Cavy Club. A courier will 

drive cavies from southern Sweden to Oulu. Swedish club is also sponsoring the courier. Unfortunately the 

courier can not drive through all four countries.  

Members of Danish, Norwegian and Finnish clubs can apply a travel fund/grant. This year we are a part of a 

project called Kaaos and that allowes us to help long distance travellers. One goal of the project is to help 

northern cavy interest to grow. We also hope this brings more collaboration between northern countries.  

 

AVUSTUKSEN HAKEMINEN/HOW TO APPLY 

 

Lähetä hakemus Nordic-toimikunnan sähköpostiosoitteeseen 31.8.2017 mennessä.  

 

Hakemuksessa tulee esittää seuraavat asiat; 

- Hakijan nimi ja yhteystiedot 

- Perustelut, miksi matka-avustusta haetaan? 

- Kustannukset 

- Tilinumero (IBAN) ja haettava summa 

Send the application to Finnish Nordic committee´s e-mail address before 31.8.2017.  

Application; 

- Name, address, phone number and e-mail 

- Basic reasoning why the grant is applied 

- Travel costs 

- Bank account number (IBAN) and the amount of money applied 

 

AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN/ALLOWING THE GRANT 

 

Suomen Marsuyhdistyksen hallitus käsittelee matka-avustukset 15.9.2017.  Hyväksytty summa voi olla 

pienempi, kuin haettu summa. Etusijalla avustusten saamisessa ovat pitkämatkalaiset ja he, keillä 

matkustuskulut ovat suuret. Jokainen hakija ei välttämättä saa avustusta. Matka-avustus maksetaan hakijan 

ilmoittamalle tilille avustusten käsittelyn jälkeen. Avustuksen haut tulevan vain Suomen Marsuyhdistyksen 

hallituksen luettavaksi ja ovat luottamuksellisia. 

Kyselyt ja hakemukset Nordic toimikunnan sähköpostiin 

nordicshow2017@gmail.com 

mailto:nordicshow2017@gmail.com


 

Finnish Cavy Club board will go through all the applications 15.9.2017. The amount could be smaller than 

applied. The ones who have long distance and bigger travel costs are the first ones in line to receive a grant. 

We cannot promise everyone will receive a grant. The grant is payed right after 15.9.2017 to the receivers 

bank account. Applications are read only by the Finnish Cavy Club board and the applications are 

confidential.  

 

Application and questions : nordicshow2017@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 


