Opetus- ja
kulttuuriministeriön
seuratuki
Seurawebinaari 12.10.2021

Mikä on seuratuki?
• Valtionavustus paikallistasolle eli seuroille
• Tarkoitettu lasten ja nuorten
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä
monipuolisen organisoidun liikunnan
kehittämiseen.

• Seuratuen avulla voidaan:
• kokeilla innovatiivisia toimintamalleja
• lisätä toimintaan monipuolisuutta
• esimerkiksi uusien lajien kautta tai
kehittää lajitoiminnan sisällä
harrastustoimintaa.

• vahvistaa toiminnan laatua ja
yhteisöllisyyttä, sekä tukea
vapaaehtoistyötä.
• ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen
lopettamista pitämällä nuoret
mukana toiminnassa:
• urheilijoina
• liikkujina
• seuratoimijoina

Hakeminen
• Hakuaika: 1.11.-30.11.2021.
• Haku tapahtuu: www.tukihaku.suomisport.fi

• Mikäli seuranne pääkäyttäjä on vaihtunut, tai
sinulla on ongelmia palvelun käytössä, otathan
yhteyttä:
suomisport@olympiakomitea.fi

• Huomioitava vahvennettu
tunnistautuminen

• Vaatii seuran nimenkirjoitusoikeudellisen
henkilön hyväksymään/olemaan mukana
prosessissa.
• Tunnuksien lainaaminen ei onnistu

• Älä jätä tukihakupalveluun kirjautumista
viimeiseen iltaan
• Älä jätä hakemuksen lähettämistä viimeiseen
päivään

Tunnistautuminen
• Hakijan tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sen
voi tehdä kolmella tavalla
• A) Hakemuksen tekijä on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Ennen
hakemuksen lähettämistä hän tunnistautuu ja sitten lähettää hakemuksen.
• B) Jos hakemuksen tekijä ei itse ole nimenkirjoitusoikeudellinen, tulee
lähettämisvaiheessa nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön olla läsnä ja hoitaa
tunnistautumisosuus. Tunnistautumisesta vastaavan henkilön ei tarvitse kuitenkaan
olla kirjautunut Suomisportin käyttäjäksi. Tunnistautumisen jälkeen hakemuksen
tekijä lähettää hakemuksen.
• C) Jos hakemuksen tekijä ei itse ole nimenkirjoitusoikeudellinen, voi seura lisätä
nimenkirjoitusoikeudellisen myös Suomisportiin käyttäjäksi. Kun hakemus on
valmis lähetettäväksi (tallennettu luonnoksena), voi nimenkirjoitusoikeudellinen
kirjautua Suomisportiin, tunnistautua ja itse myös lähettää hakemukseen.

Hankeavustuksen myöntöperusteista
• Avustukset ovat harkinnanvaraisia
• Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksen
mukaisuus suhteessa:

• Haun tavoitteisiin
• Toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus
• Hankkeen laatu ja laajuus seuran toimintaympäristö huomioiden

• Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2022 kuluessa
• Tieto hankerahoituksesta tulee vapun aikoihin
• Eli ei tarvitse alkaa 1.1.2021

• Seuralla on oltava yksi kokonainen toimintavuosi takana

Onko seura hakenut seuratukea?
Onko seura miettinyt hakea
seuratukea?

Tuettavan hankkeen tulee toteuttaa yhtä tai
useampaa seuraavista alatavoitteista:
1. lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä
seurassa
2. mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
3. edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia
liikunnan harrastusmahdollisuuksia
4. hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja
lasten ja nuorten liikunnassa
5. ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä
nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja
seuratoimijoina

9.
10.
11.
12.
13.
14.

6. lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista
seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä

15.

7. tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten
liikuntaharrastusta

16.

8. edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun
seuratoiminnan kautta

edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa
liikuntaa seuratoiminnan avulla
edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten
ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista
liikunnan avulla
edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten
osallistumista seuratoimintaan
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä
vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
edistää monipuolista ja laadukasta
seuratoimintaa (ml. johtaminen, hallinto)
kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia
toimintamalleja

Esimerkit hankkeista:
Toiminnallinen hanke:

Palkkaushanke:

• Melo! Iloa ja taitoa lapsille ja
nuorille (Tampereen Vihuri /
2019 myöntö)
• Soutua kesästä talveen ( Takon
Soutajat / 2019 myöntö)
• Nuoret ohjaamaan ja
soutamaan (Nesteen Soutajat /
2021 myöntö)
• Soutukoulun kautta turvallisesti
vesille (Keravan Urheilijat / 2020
myöntö)

• Valmennuspäällikön palkkaus
• Nuorisopäällikön palkkaus
• Toiminnanjohtajan palkkaus

Aiemmin myönnetyt avustukset löytyvät:
https://minedu.fi/-/seuratoiminnankehittamistuki-seuratuki-

Toiminnallinen hanke
• Yhden seuran / lajijaoston tai
usean seuran yhteinen

• Päähakijana aina vain yksi seura

• Esimerkiksi

• Uuden toiminnan käynnistäminen
• Uuden toimintamallin
käynnistäminen
• Uuden harrasteryhmän perustaminen
• Koulutushanke
• Laajempi seuratoiminnan
kehittämishanke

• Ei pelkkiä välinehankintoja
• Max 50% koko kuluista

• Palkkakulut ok

Palkkaushanke
• Etusijalla ensimmäiset palkkaukset
• Työnhaku kuin missä tahansa muissa
työpaikoissa
•
•
•
•
•

Nimetty esihenkilö
Kelpoisuusehdot
Toimenkuva ja toimipiste
Työnantajavelvoitteet
Työnkuvaus

• Jatkuvuus hankkeen jälkeen (talous)
• Jos on saanut aiemmin tukea saman
tehtävän palkkaukseen ei voi saada
• Seuratuen tavoitteena on olla
alkutukena pysyvien työsuhteiden
luomisessa, tukea ei myönnetä
määräaikaisiin

Käsittelyprosessi
• Hakemukset 30.11.2021 klo. 16:15 mennessä
• Kirjautuminen www.tukihaku.suomisport.fi
• Liite (yhdistysrekisteriote)
• Tunnistautuminen

• Lajiliiton lausuminen 1.-15.12.2021
• Aluejärjestö 16.12.2021-7.1.2022
• OKM + Avit -> valmista huhtikuussa
• Mahdolliset täydennyspyynnöt 10.1.-31.3.2022
• Hyväksymiskirje tulee postitse seuralle

Avustusta ei voi käyttää
• liikuntapaikkarakentamisen tai perusparannushankkeiden
kustannuksiin
• seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannuksiin
• Jäsenmaksuihin
• Lisenssimaksuihin
• Vakuutuksiin
• tuomaripalkkioihin
• kilpailu- ja sarjamaksuihin
• joukkueiden tai ohjaajien vaatehankintoihin
• opinto-, kilpailu-, ulkomaan- tai harjoitusmatkat.
• avustusta ei saa käyttää myöskään kansallisten lajileirien
osallistumismaksuihin, ruokailu- tai välipalakuluihin
• kilpailujen palkintokuluihin tai yritystoiminnan kuluihin

Hyvä kehittämishanke on?
• Seuralähtöinen = aito kehittämistarve  päälle liimattu rahaanomus
• Huomioi paikalliset tarpeet ja olosuhteet
• Selkeä toimintasuunnitelma
• Hankkeen juurruttaminen
• Miten toiminta vakiintuu hankkeen aikana ja jatkuu sen jälkeen
• Merkittävä omarahoitus vähintään 25%
• Ei pelkkää varainhankintaa
• Muutkin menot avattu talousosuudessa

• Kohtuukustannukset

• Alle 50€/kk harrastusmaksut

Hyvä hakemus
• Napakka, ei tarvetta kuvailla laveasti seuran historiaa ja saavutuksia
• Vakiinnuttamissuunitelma ja toisen vuoden budjetti avattava hakemuksen
sivulla 6, taloussivulla avataan vain ensimmäisen vuoden osalta
• Mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet
• Vastaa siihen mitä kysytään
• Tavoitteet

• Mitkä ovat hankkeen tavoitteet

• Toimenpiteet

• Konkretia (kuka tekee, milloin tekee ja mitä tekee)
• Aikataulua hyvä avata

• Vakiinnuttaminen

• Miten hanke jää osaksi seuran normaalia toimintaa

• Talous / kustannusarvio

• Konkretia -> ”koulutusmenoja vs. valmentajakoulutus 2hlö”

Opittavaa täydennyspyynnöistä
• Hankkeen tyyppi: palkkaus vai toiminnallinen?
• Kuvaa tarkkaan!
• ”Mitä nämä ryhmät on ja kuka vetää ryhmiä?”
• Ikäryhmät

• Vakiinnuttamissuunnitelma & talous
• toisen vuoden budjetti ja kasvava rahoitusosuus
• Palkkaaminen ja vakiinnuttamissuunnitelma
• ”2500€ välineitä” / ”1250€ tilakustannuksia”
•

Mitä välineitä? / Minkä ryhmän tilakustannuksia?

• Prosentit omarahoituksessa…

• Aiempien vuosien haetut hankkeet
• Hankkeeseen osallistuvien tahojen
sitouttaminen?

• Hakuohjeen mukainen täyttäminen, ei
aikuisten toimintaa!
• Jos järjestetään toimintaa koululla niin
perustelu oltava miksi tarvitaan rahaa
mainontaan!
• Ei tukea kilpailutoimintaan tai
ulkomaan/lajiliiton leireihin

• Ohjausryhmä
• Määrittele ja kirjaa hakemukseen
• Jos useampi seura hankkeessa tuleeko edustus
kaikista seuroista ohjausryhmään?

Hanke voi myös
epäonnistua, eikä
tavoitteisiin päästä tai niihin
päästään vain osittain.
Epäonnistumista ei kannata
pelätä, mutta paremmin
hanke menestyy, kun
suunnitelma on realistinen!

Sparrausta ja apuja
• Liikunnan aluejärjestöt
• Aluejärjestöjen
seurakehittäjät järjestävät
infotilaisuuksia.
• Tsekkaa aluejärjestön
nettisivuilta!
• www.liikunnanaluejarjestot.fi

• Seurakohtaista sparrausta
Siniltä tai Kaitsulta

