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Seuratuki
 Urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan 

kehittämiseen
 Seuratoiminnan laadun vahvistamiseen
 Perustoiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen
 Liikunnan harrastamisen mahdollistamiseksi taloudellisesti 

erityisesti lapsille ja nuorille
 Harrastuksen perustoiminnan hinta lapselle ja nuorelle alle 50 

euroa/kk
 Yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön tukemiseen
 Monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan edistämiseen

 Päätavoite: laadukasta toimintaa mahdollisimman 
monelle kohtuukustannuksin



Seuratuen painopisteet

 edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja 
saavutettavia liikunnan 
harrastusmahdollisuuksia

 edistää monipuolista ja laadukasta 
seuratoimintaa

 alentaa osallistumismaksuja lasten ja nuorten 
liikunnassa

 lisää lasten ja nuorten harrastajamääriä ja -
ryhmiä seuroissa



Edellytykset hakemiselle
 hakija on rekisteröity liikuntaa tai urheilua järjestävä

yhdistys 
 seuran johto on sitoutunut hankkeeseen 
 hankkeella on nimetty vastuuhenkilö, selkeä

toimintasuunnitelma sekä mitattavat, selkeät ja realistiset 
tavoitteet

 hankkeella on merkittävää omarahoitusta (vähintään 
neljäsosa hankkeesta)

 harrastuksen kohtuukustannukset on huomioitu liikkujalle
 avustettavana olevan toiminnan tulee alkaa vuoden 2013 

aikana



Eduksi hakemuksessa
 yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
 laadukasta, ohjattua toimintaa tarjotaan kohderyhmälle 2-3 kertaa viikossa
 harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
 harjoitusvuorojen sijoittaminen lapsille sopivaan vuorokauden aikaan ja 

lähelle asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
 maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa
 vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
 seuran hallinnon kehittäminen
 hankkeen innovatiivisuus: mitä uutta hanke tuottaa
 aiemmissa vastaavissa hankkeissa hyväksi havaittujen käytäntöjen ja 

suosituksien käyttö
 hakemusta on sparrattu seuratoiminnan kehittäjän, lajiliiton tai muun 

urheilujärjestön seuratoiminnan asiantuntijan kanssa
 miten toiminnot vakiinnutetaan osaksi normaalia toimintaa 



Ehtoja ja rajoituksia
 Hankkeen kesto 1–3 vuotta
 Voidaan myöntää

 kampanjoihin 
 tapahtumiin ja tilaisuuksiin
 osaamisen lisäämiseen (mm. koulutukset)
 paikalliseen yhteistyöhön
 hyvien mallien käyttöön ottoon
 uusiin innovaatioihin, joita voidaan kerätä ja mallintaa seurojen käyttöön
 päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen 2013-2015

 myös osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen esim. kesäajaksi tai kausiajaksi 
nuorten työllistämiseksi 

 työntekijän palkkaaminen ei saa korottaa seuran jäseniltä ja osallistujilta 
keräämiä harrastusmaksuja 

 Hakijana voi yksi tai useampi seura yhdessä



Ehtoja ja rajoituksia (2)

 Tukisumma voi olla 2 500–30 000 euroa
 Summa määräytyy hankkeen koon mukaan
 Palkkatuessa summa on viimeiselle vuodelle vähenevä

 Edellyttää aina omarahoitusta
 Ei muita tukia
 Seuran johdon sitouduttava

 Seuranta ja arviointi
 Haetaan vuodeksi kerrallaan

 Monivuotisissa hankkeissa ensimmäisessä haussa ilmoitetaan 
koko hankkeen alustava kustannusarvio



Ehtoja ja rajoituksia (3)
 Hyväksyttäviä menoja ovat toiminnasta aiheutuneet suoranaiset 

kulut kuten
 työntekijän palkkaus 
 ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
 ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut 

koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle menevät korvaukset 
ja materiaalit)

 tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana 
muuta toimintaa)

 tiedotuskulut
 matkakustannukset
 kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta

 EI: liikuntapaikkarakentaminen, perusparannuskustannukset, 
jäsenmaksut, lisenssit, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja 
sarjamaksut



Hakuaikataulu 

 Hakemukset OKM:öön 15.3.2013 
mennessä

 Päätökset viikolla 22
 SJAL antaa ministeriölle lausunnon



Lisätietoa
Lisätietoa seuratuesta ja hakuohjeet
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seu

ratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi

Taustatietoa:
Seuratoiminnan kehittäminen 
www.seuratuki.fi/materiaalit
Nuorten harrastusliikunnan kehittäminen
http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/
Perheliikunta
http://www.perheliikunta.fi/etusivu
Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla
http://likes.fi/pages/UserFiles/Kotouttaminen2012(1).pdf


