Seuratuen INFO-tilaisuus

Seuratuki 2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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

Seuratuki 2021
•

•
•
•
•
•

•

Hallituksessa päätös seuratuen hakemisesta >
kirjataan pöytäkirjaan
Hallitus sitoutuu hankkeeseen
Hankkeen työryhmän nimeäminen
Useamman seuran yhteishakemuksessa nimetään
päävastuullinen seura, joka hallinnoi
Lajijaosto voi hakea avustusta, mutta
itsenäisenä hakijana jaosto ei voi olla.
Hakija on aina pääseura, tällöin hakemuksessa
tulee ilmoittaa aina seuran päätili
Ainut liite hakemukseen on yhdistysrekisteriote

Seuratuki 2021
•

Tukea haetaan aina vuodeksi kerrallaan (12 kk)

•

Seura päättää hankkeen alkamisajan ja milloin
hanke päättyy, esim. 1.4.2021- 30.3.2022

•

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

Seuratuki 2021
• Hanketta seurataan omalla
kustannuspaikalla
• Tieto kenellä päätökset tuesta ovat
• Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä
• Haettava summa 2 500 € - 25 000 €
• Kaksivuotisessa hankkeessa hankerahoitus
pienenee toisena vuotena
• Omarahoitusosuus tulee olla vähintään 25
%, koko budjetista

Seuratuki 2021
•

Hanke ei voi saada päällekkäistä rahoitusta opetus- ja
kulttuuriministeriön määrärahoista

•

Tukea ei myönnetä, jos seura on samaan työtehtävään
aiemmin saanut muuta palkkaustukea tai seura on
vähentänyt työvoimaa v. 2019 - 2020 aikana

•

Tukea ei voida myöntää vasta rekisteröidylle hakijalle,
jolla ei ole vaadittuja toiminnan ja talouden tietoja
edelliseltä tilikaudelta.

•

Palkkausta sisältävissä hankkeissa etusijalla myöntöjä
harkitessa on seuran ensimmäinen palkkaus

•

Avustuksen saaja ei voi jakaa avustusta edelleen

Seuratuki 2021
Hankkeen laatu
•

Kehittämishanke

•

Toimintasuunnitelma:
•

mitattavat selkeät ja realistiset tavoitteet

•

Hankkeen juurruttaminen, miten toiminta
vakiinnutetaan hanke-ajan jälkeen

•

Merkittävä omarahoitus vähintään 25 %

•

Kohtuukustannukset on huomioitu

Seuratuki 2021
Hankkeen laatu
•

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

Seuratuki 2021
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
seuartukea

Seuratuki 2021
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

Seuratuki 2021
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

Seuratuki 2021
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 HANKE-AJAN
JÄLKEEN PERUSTOIMINNAKSI = MITEN TÄMÄ TOIMINTA
JATKUU……

•

MILLÄ MITTAREILLA TULOKSIA MITATAAN

•

SEURALÄHTÖISYYS ON TÄRKEÄÄ!!!

Seuratuki 2021
Esmerkkejä toimintasuunnitelman kirjoittamisesta
Toimintasuunnitelma:
•

Tavoitteet

•

Toiminta > mitkä ovat toimenpiteet miten tavoitteisiin
päästään

•

Organisointi > kuka toimintaa organisoi

•

Työntekijän työnkuva ja pääsyvaatimukset

•

Hankkeen seuranta

Seuratuki 2021
Esmerkkejä toimintasuunnitelman kirjoittamisesta
•

Esim. Vuosikello

•

Maaliskuu - huhtikuu v.2021– Yhteydenotto alakoulujen
liikuntavastaaviin ja demotuntien sopiminen
liikunnanopettajien kanssa > Mitä tapahtuu hankkeessa
2 kk aikana ja kuka sitä organisoi

•

TAI

•

Maaliskuu – huhtikuu v. 2021– Päätoimisen
rekrytoiminen ja I. haastattelukierros

Seuratuki 2021
Palkkaus ja toiminnallinen hanke
•

Kuvaa budjetti 1. vuosi (tarkka talousarvio)
•

Palkkaushankkeissa ota huomioon työantajakulut

•

Muut hankkeesta aiheutuneet kulut

•

Toisen vuoden budjetti karkea arvio
(tekstikenttään)

•

Omarahoitus (avaa mistä omarahoitus koostuu,
omarahoitus vähintään 25%)

Seuratuki 2021
Esimerkkilaskelma seuratuki
Hankkeen talousarvio, hankekausi 12 kk
Tulot
Hankekausi
Haettava valtionavustus
Seuran kohdentama tuki hankkeelle

1.4.2021 - 31.3.2022
15000
5000

Muut tuet hankkeelle
Sponsoritulot tälle hankkeelle

2000

Muu tulonhankinta

2000

Yhteensä

24000 Summa!!!

Menot
Palkkakulut (sis. Työantajakulut)

19000

Toimistokulut + puhelink.

1000

Koulutus

1000

Välineet

700

Markkinointi tiedotus

900

Matkakulut
Yhteensä

Omarahoitus
lasketaan budjetin
koko summasta 24
000 € 25% = 6 000€

1400
24000 Summa!!!

Seuratuki 2021
Mikäli haet palkkatukea
•

Kuvaa millainen on palkatun toimenkuva (ei liian
laaja, realistisuus tärkeää)

•

Riittävä taloustilanne

•

Osaamisvaatimukset

•

Toimenkuva suhteessa työaikaan

•

Kuka toimii esimiehenä

•

Kuka perehdyttää

•

Missä sijaitsee palkatun fyysinen toimipiste

Seuratuki 2021
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.

Seuratuki 2021
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

Seuratuki 2021
• Hakijan (seuran) tulee kirjautua Suomisportin
käyttäjäksi. Kirjautumisen voi tehdä ennakkoon
valmiiksi https://tukihaku.suomisport.fi/
• Hakuohjeet tulee lukea tarkasti ja niitä kannattaa
seurata myös, kun tekee hakemusta Suomisportpalvelussa
• Hakulomakkeessa on ohjeistusta hakemuksen
täyttämiseksi, mutta osa ohjeistuksesta on
erityisesti hakuohjeissa

Seuratuki 2021
Hakijan tunnistautuminen
-uutta hakemuksen lähettämisessä
• Hakemuksen viimeinen sivu ”Hakemuksen viimeistely ja
lähettäminen” on muuttunut
• Hakijalta vaaditaan tunnistautuminen.
• Tunnistautumisen voi tehdä vain seuran
nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (yksi
nimenkirjoitusoikeudellinen riittää).
• Tunnistautuminen tehdään pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.
• Olennaista on se, että ilman tunnistautumista hakemusta ei voi
lähettää.
• Seuran on hyvä varata aikaa hakemuksen lähettämiselle, koska
tunnistautuminen tehdään samassa yhteydessä. Ei jätetä
asiaa viime minuuteille.

Hakijan tunnistautuminenon hoidettavissa kolmella tavalla
Vaihtoehto A
•Hakemuksen tekijä on seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö.
Ennen hakemuksen lähettämistä hän tunnistautuu ja sitten lähettää
hakemuksen.
Vaihtoehto 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.
Vaihtoehto 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.

Seuratuki 2021
Jatkohakemukset
• Pääsääntö on, ettei toisen vuoden hankehakemus olisi sanasta
sanaan sama kuin ensimmäisen vuoden
• Toisen vuoden osalta tulisi kuvata ne toisen vuoden
toimenpiteet.
• Tavoitteet yleensä ovat koko hankekaudelle samat eli
kehittämishankkeet tavoitteet eivät muutu> voisi kuvitella,
että toimenpiteet ovat osittain ainakin erilaiset hankkeen
eri kausina. Jos hanke on alkanut vasta 1.8.2020, niin ei
tietysti ole tässä vaiheessa paljon muutettavaa
ensimmäisen hankevuoden kokemusten perusteella
• Tekniset ohjeet: hakemuksessa sivulla 2/8 ruksitaan
”jatkokausi”, jolloin avautuu vastattavaksi hankkeen
väliraportointi (siinä on valmiit kysymykset liittyen siihen,
eteneekö hanke suunnitellusti vai hitaammin; jos hitaammin,
sitten perustellaan, mistä syystä); lisäksi siinä kysytään jotakin
toteumatietoja hankkeen tavoitteisiin liittyen.

Seuratuki 2021
Hylätty hakemus, syyt:

• 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
Paljon hakemuksia, hyväkään hakemus ei
välttämättä saanut tukea

Seuratuki 2021
Tuen lausuntoprosessi
1. Lajiliitot
2. Alueelliset seuratoimintaryhmät
3. Opetus ja Kulttuuriministeriön työryhmä
➢ Sari Virta OKM
Sparrausapua

Kiitos osallistumisestasi

