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rakennustutkija, neuvonta-arkkitehti Lasse Majuri 

Suomen Kotiseutuliitto



Seurantalot – arvokasta suomalaista rakennus- ja kulttuuriperintöä 

Yhdessä rakennetut – yhdessä korjatut – 2500 aatteen taloa



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

• Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittainen määräraha, 1978 -

• Korjausneuvontaa Kotiseutuliiton rakennustutkijalta 1984 -

• Harkinnanvarainen avustus, Suomen Kotiseutuliitosta 2004 -

• Avustus jaetaan yhteistyössä Seurantalojen 
neuvottelukunnan kanssa: 
o Keskusjärjestöt 

o OKM 

o YM 

o Museovirasto 

o Kuntaliitto



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

• Vuosittain jaetaan n. 1,7 M€  (n.250 hakemusta)

• Vuosittain haetaan kolminkertainen määrä / jakovara 

• Avustusta saa n. 70 % hyväksyttyjen hakemusten hakijoista

• Avustus ka. 10 000  €  (avustus 1 000 € - 80 000€) 

• Hakuaika vuosittain syyskuussa, avustuspäätökset maaliskuussa



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

AVUSTUSKELPOISUUS:

• Hakija on yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys, yhteisö tai 
puolueosasto, jolla on vakiintunutta toimintaa, ja joka omistaa, tai 
vuokraa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, seurantalomaista 
rakennusta

• Taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan

• Talon vuokraustoiminnan tuottoja käytetään talon ylläpitoon, 
kunnossapitoon ja korjauksiin

• Talo ei voi olla kokonaan vuokrattuna kaupalliseen toimintaan, 
yritykselle tai kunnalle 



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

AVUSTUSKELPOISUUS:

• Seurantalomaisuus: Talo on rakennettu seurantaloksi tai 
työväentaloksi. Vaihtoehtoisesti rakennus on kylätalo tai 
kaupunginosatalo, jossa on ainakin yksi suuri kokoontumistila ja 
sitä palvelevia yleisiä tiloja. Ainakin suurinta osaa rakennuksesta 
käytetään yhdistystoiminnan tilana, kokoontumistilana ja 
juhlatilana.



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

TAVOITTEET

• Seurantalojen säilyttäminen sekä 
toimintaedellytysten parantaminen 

• Seurantalojen arvokkaan rakennusperinnön ja 
arkkitehtuurin erityispiirteiden vaaliminen 

• Kaikille käyttäjille avoimien kokoontumis- ja 
harrastustilojen säilyttäminen

• Talkooperinteen ylläpitäminen paikallisyhteisön 
voimavarana 

Kuva: Tuomas Uusheimo

Laitilan Kulttuuriseura Walon talo. Kuva: Miikka Lappalainen.



AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

AVUSTUSKELPOISET TYÖT

• Kuntoarvio ja korjausten suunnittelu

• Rakenteiden ja rakennusosien korjaaminen 

• Talotekniikan asennus- ja korjaustyöt,
sähkö, LVI, lämmitys, myös jätevesijärjestelmät

• Kiinteän kalustuksen ja sisustuksen 
kunnostaminen ja hankkiminen

• Korjauslinja: Säilyttävä korjaaminen

• Muutokset: Taloon sopeuttaen



AVUSTUSKELPOISET TYÖT

• Välttämättömät muutos- ja lisärakennustyöt  
esim. keittiö- ja wc-tilat, esteettömyys

• Piha-alueiden työt, 
tarpeellisten piharakennusten korjaaminen 

• Ei myönnetä EU-osarahoitteisiin hankkeisiin

• Ei myönnetä takautuvasti aikaisemmin 
aloitettuihin tai tehtyihin korjaustöihin (pyydä 
ennakkolausunto ennen töiden aloittamista)

• Ei toiminnan rahoittamiseen

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS



HYVÄ HAKEMUS
HAKIJAN JA TALON TIEDOT

• Hakijayhteisö, toiminta-asiakirjat  

• Talon omistus/hallinta  (vain uudet hakijat, omistus muuttunut)  

HANKESUUNNITELMA

• Korjausten kokonaissuunnitelma (PTS) ja selvitykset

• Aikataulu, toteutusvaiheet, kustannusarvio 

AVUSTUSTA KOSKEVAT TIEDOT

• Käyttötarkoitus

• Työselitys, piirustukset ( lähtötilanne ja korjaustapa)

• Omarahoitus (talkoot, muut avustukset)



HAKEMINEN

Haku aina syyskuussa

Lisätietoja avustuksen hakemisesta:

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Hakeminen:

Kalle Nikander, hankesihteeri-tiedottaja 

Kalle.nikander@kotiseutuliitto.fi 041 314 2879

Avustuskelpoisuus, käyttötarkoitukset:

Lasse Majuri, rakennustutkija, arkkitehti

Lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi, 045 162 8440

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset
mailto:Kalle.nikander@kotiseutuliitto.fi
mailto:Lasse.majuri@kotiseutuliitto.fi


POHJOIS-SAVO V. 2022

HAKEMUKSET:

• 14 kpl, ollut tasaisesti tämän verran neljä vuotta

• Viidenneksi eniten verrattuna kaikkiin maakuntiin

• Hyväksyttyjen hakemusten hakusumma yht. 312 137 €

• Kolme hylättyä: puutteellinen hakemus ja /tai suunnitelmat

MYÖNNETTY:

• Yhdeksän saajaa, vain Uudellamaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-
Pohjanmaalla enemmän. Määräraha ei riittänyt kahdelle jolle  
puollettiin avustusta.

• Yhteensä 134 500 €



POHJOIS-SAVO V. 2022

SAAJAT:

• Kärkkäälän Kyläyhdistys ry, SUONENJOKI 

• Länsi-Kuopion Nuorisoseura ry, KUOPIO 

• Maarianvaaran Nuorisoseura ry, KAAVI 

• Nissilän Riistamiehet ry, VIEREMÄ 

• Salahmin Nuorisoseura ry, VIEREMÄ 

• Soinilansalmen Kyläyhdistys ry, LEPPÄVIRTA 

• Vasemmistoliiton Kiuruveden Kunnallisjärjestö ry, KIURUVESI

• Vehmasmäen Nuorisoseura ry, KUOPIO

• Voimistelu- ja urheiluseura Airakselan yritys ry, KUOPIO



Tuomas Uusheimo

KIITOS!


