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• Tuki jaetaan Veikkausvoittovaroista
• Opetus- ja Kulttuuriministeriö myöntää
• Jaossa 4.9 milj; josta 1,9 milj. on kohdistettu
vähävaraisten toimintaan (epävirallinen
tieto)
• Haku alkaa 13.11 ja päättyy 18.12 tasan!
Klo 16.15!
• Haku tapahtuu sähköisenä Suomisport
palvelussa
• Hakijan (seuran) tulee kirjautua
Suomisportin käyttäjäksi. Kirjautumisen voi
tehdä ennakkoon valmiiksi
https://tukihaku.suomisport.fi/
• Tukisumma 2500 € - 25 000 €
• Tukea haetaan joko toiminnalliseen -tai
palkkaukseen
• Tuki voi olla joko 1 tai 2 -vuotinen

Seuratoiminnan kehittämistuki –valtionavustus paikallistasolle
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikunta-harrastuksen
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.
Seuratuen avulla:
voidaan kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta
esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastus-toimintaa.
voidaan vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtois-työtä.
voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana
toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.
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Seuratuen alatavoitteet
Tuettava hanke voi toteuttaa näistä yhtä tai useampaa
•
•
•
•
•
•
•
•

lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan
harrastusmahdollisuuksia
ehkäistä liikunnasta luopumista eli dropoutia pitämällä nuoret mukana toiminnassa
urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
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Seuratuen alatavoitteet
Tuettava hanke voi toteuttaa näistä yhtä tai useampaa

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen
urheiluseurassa
• edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
• edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
• edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja (esim. nuorten omat
ryhmät/ideat)
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• Tukea haetaan aina vuodeksi kerrallaan
(12 kk), mutta hakiessa tulee ilmoittaa onko 1 vai
2 vuotinen hanke.
• Seura päättää hankkeen alkamisajan ja milloin
hanke päättyy, esim. 1.4.2021- 30.3.2022
• Päätös tuesta tulee huhtikuun lopulla! –
hankeen voi aloittaa voi aikaisemmin. Esim.
valmistelut -> omakustanneosuudella
• Tässä haussa hankkeen pitää alkaa v. 2021
aikana.
• Hankkeen kesto voi olla enintään kaksi vuotta
• Mikäli hanke on kaksivuotinen, tulee tässä
haussa esittää myös alustava koko hankkeen
kustannusarvio ja toimintasuunnitelma
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•

Hanketta seurataan omalla kustannuspaikalla

•

Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä

•

Haettava summa 2 500 € - 25 000 €

•

Kaksivuotisessa hankkeessa hankerahoitus pienenee
toisena vuotena

•

Omarahoitusosuus tulee olla vähintään 25 %, koko
budjetista
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•

Seuran hallituksessa päätös seuratuen hakemisesta
-> kirjataan pöytäkirjaan!

•

Seuran hallitus sitoutuu hankkeeseen

•

Hankkeen työryhmän/ohjausryhmä nimeäminen

•

Useamman seuran yhteishakemuksessa nimetään
päävastuullinen seura, joka hallinnoi hanketta

•

Pääseura hakee avustusta ja hoitaa rahaliikenteen

•

Ainoa liite hakemukseen on yhdistysrekisteriote
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Hankkeen laatu…
• Toimintasuunnitelmassa mitattavat selkeät ja
realistiset tavoitteet
• Hankkeen juurruttaminen, miten toiminta
vakiinnutetaan hanke-ajan jälkeen!
sis. myös rahoituksen!!!
• Merkittävä omarahoitus vähintään 25 %
• Kohtuukustannukset on huomioitu
(50€/kk 1-2 kertaa ohjattua harrastamista)
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Hankkeita…..
• Seurojen yhteiset hankkeet
• Yhteistyöverkostot ja erilaiset kumppanuudet
• Lapsille ja nuorille laadukasta, ohjattua, monipuolista
toimintaa useammin kuin kerran viikossa
• Uusien harrasteryhmien perustaminen/lisääminen
• Nuorten oma ääni kuuluviin > innovatiivisuus
• Harjoitusvuorot lähellä asuinympäristöä, lapsille
sopivaan aikaan
• Vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen
• Sukupuolten tasa-arvon huomioiminen, kestävä kehitys
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Hyväksyttäviä menoja ovat mm:
• Ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
• Ohjaaja- ja valmentaja- ja tuomarikoulutus, seurakoulutus ja
muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle
menevät korvaukset ja materiaalit)
• Tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet
kulut (osana muuta toimintaa)
• Kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta
• Kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset
matkakustannuskulut osana muuta toimintaa
• Päätoimisen palkkaus, osa-aikaisen työntekijän palkkaus
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Mitä kustannuksia ei hyväksytä?
• Liikuntapaikkarakentaminen ja
perusparannuskustannukset
• Oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannukset
• Jäsenmaksut, lisenssi, vakuutukset, tuomaripalkkiot,
kilpailu- ja sarjamaksut
• Joukkueiden tai ohjaajien vaatehankinnat
• Opintomatkat, kilpailumatkat, harjoitus- tai
ulkomaanmatkat
• Kansalliset lajileirikustannukset
• Ruokailu- tai välipalakulut
• Palkinnot
• Yritystoiminnan kulut
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Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksen tukeminen
-uusi alatavoite
• Hallitusohjelman kirjaus; toimeenpannaan
liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta.
• Kehittämishanke voi sisältää vähävaraisen lapsen tai nuoren
harrastusmaksujen tukemisen.
• Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, miten ja millä
perusteilla avustus käytetään vähävaraisten perheiden
lasten hyväksi, ja kuinka monen lapsen ja nuoren
harrastusta avustuksella tuettaisiin (arvio).
• Hankkeen kustannusarviossa osoitetaan, mikä osuus
kohdennetaan tähän tukemiseen. Avustusta voi käyttää
myös välinehankintoihin (välineet hankitaan seuran
omaisuudeksi ja ne lainataan vähävaraisten lasten ja
nuorten käyttöön.
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Harrastamisen Suomen malli
• Meneillään on kuntien pilottihaku
• Vuoropuhelu kunnan kanssa > mikäli ovat hakemassa
rahoitusta harrastamisen Suomen malliin
• Lapsia ja nuoria ollaan kuultu
• Seurat voivat laittaa hakemukseen harrastamisen Suomen
mallin > koulupäivän aikana, maksutonta lapsille
• Tällöin kuntarahan osuus voidaan laittaa
omarahoitusosuudeksi
• Päätökset kunnille vasta tammikuun alussa
https://minedu.fi/suomen-malli
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Hankehaun kirjoittamisesta
• Kuvaa selkeästi mitä toimintaa aiotte kehittää tuen avulla
• Kuvaa miten toiminta kehittää lajia, seuraa, valmentajia,
seuratoimijoita, estää drop-out ilmiötä jne….
• Miten laatu kehittyy seurassanne tämän tuen avulla
• Kuvaa selkeästi miten pääsette aiottuihin tavoitteisiin
(kuka tekee, mitä tekee ja miten tekee).
• KUVAA MITEN TOIMINTA VAKIINNUTETAAN HANKEAJAN
JÄLKEEN PERUSTOIMINNAKSI = MITEN TÄMÄ TOIMINTA
JATKUU……
• MILLÄ MITTAREILLA TULOKSIA MITATAAN
• SEURALÄHTÖISYYS ON TÄRKEÄÄ!!!
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Päätökseen vaikuttavat….
• Hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun
tavoitteisiin
• Hankkeen sisältö, tavoitteet ja mittarit
• Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toteutuksen
organisointi
• Miten toiminta vakiinnutetaan hanke-ajan jälkeen
• Onko seura saanut samaan toimintaan seuratukea?
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Hylättyjä hakemuksia
•
•
•
•
•
•
•
•

Toimintasuunnitelma puuttui tai oli liian kevyt
Organisointi puutteellinen
Omarahoitus puutteellinen tai ei avattu mistä koostuu
Kriteereihin ei perusteita
Haettiin liian isoja summia
Kaikkiin kohtiin ei vastattu
Haettiin vain tapahtumaan tai välineisiin
Saanut tukea jo aikaisemmissa hauissa samaan toimintaan

• Lisäyspyyntö ei auta selkeyttämään hakemusta!
Paljon hakemuksia, hyvä hakemus ei välttämättä saanut tukea
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Tuen lausuntoprosessi
1. Lajiliitot
2. Alueelliset seuratoimintaryhmät
3. Opetus ja Kulttuuriministeriön työryhmä
 Sari Virta OKM
Sparrausapua hankesuunnitteluun ja käytäntöihin
Liikunnan aluejärjestöt ->
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/yhteystiedot/

Kiitos
osallistumisestasi

Golfliitto Mika Hollo, mika.hollo@golf.fi
p.0440888440
Seurakehittäjä Hannu Paatelo, hannu.paatelo@golf.fi
https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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