Seurafoorumi
25.10.2021
Suomen Taekwondoliitto ry

Aikataulu ja tapaamisen aiheet
◦ Klo 16.30 – 16.35 Tervetuloa!
◦ Klo 16.35 – 16.55 Paralympialaisissa tuomarina (Kari Sirviö)
◦ Klo 16.55 – 17.30 OKM:n Seuratuki 2022 (Tiiu)
◦ 17.30 – 17.50 Digitaalisuus taekwondoseurassa (Juhani)
◦ Klo 17.50 – 18.00 Ajankohtaiset asiat, koulutus ym (Tiiu)

Seuratuki 2022 - aikataulu
◦ Hakuaika: marraskuu
◦ Liittotason lausunnot: 1.-15.12.2021
◦ Aluetason lausunnot: 16.12.21 – 7.1.22
◦ Päätökset: huhtikuu 2022
◦ Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä
monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.
◦ Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua
järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset.
Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena
erityisavustuksena.

◦ Seuratuen tavoitteena on edistää matalan
harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten
liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja,
lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien
lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä
harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös
vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä
tukea vapaaehtoistyötä.
◦ Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä
liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret
mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja
seuratoimijoina.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai
useampaa seuraavista alatavoitteista (1/2):
• lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
• hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
• ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
• lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
• tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai
useampaa seuraavista alatavoitteista (2/2):
• 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

Seuratuen hakeminen
◦ Suomisportin kautta
◦ Edellyttää yhdistysrekisteriotetta ja vahvaa sähköistä tunnistusta
◦ Tunnistautumisen voi tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö
◦ Tunnistautuminen tehdään joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella

◦ Hakijana aina seura (ei jaosto)
◦ Jaostolle voidaan hakea tukea kohdennetusti, mutta hakijana silloinkin pääseura (jonka tilille mahdollinen saatu avustus
maksetaan)

◦ Seuran johdon tulee olla sitoutunut hankkeeseen
◦ Päätös seuratoiminnan kehittämisestä on tehty johtokunnassa tai hallituksessa
◦ Hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, toimintasuunnitelma ja selkeät tavoitteet

◦ Hakijana voi olla myös useampi seura yhdessä
◦ Tällöin päätetään mikä seuroista tekee hakemuksen ja hallinnoi hanketta

◦ Omarahoitusta vähintään 25%

Hyväksytyt kustannukset
◦ Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkiot ja kulukorvaukset, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut
(kuten kouluttajalle maksetut korvaukset ja materiaalit). Hyväksyttäviksi koulutukseen liittyviksi kuluiksi ei kuitenkaan lasketa
ammattitutkinnosta aiheutuvia kuluja.
◦ Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana
kehittämishanketta), sekä kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta (enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista),
kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset matkakustannuskulut osana muuta toimintaa. Hyväksyttäviin kuluihin luetaan
päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauskulut (ei kuitenkaan seuraan aiemmin palkattujen toimihenkilöiden osalta,
vaan uusien palkkauksien osalta).
◦ Avustusta ei saa käyttää seuraaviin kustannuksiin: liikuntapaikkarakentamisen tai perusparannushankkeiden kustannukset,
seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannukset, jäsenmaksut, lisenssimaksut, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailuja sarjamaksut, joukkueiden tai ohjaajien vaatehankinnat, opintomatkat, kilpailumatkat, ulkomaanmatkat tai harjoitusmatkat.
Avustusta ei saa käyttää myöskään kansallisten lajileirien osallistumismaksuihin, ruokailu- tai välipalakuluihin, kilpailujen
palkintokuluihin tai yritystoiminnan kuluihin.

◦ Tutustu tuen myöntämisperusteisiin: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

Muista nämä:
◦ Selkeä ja realistinen hanke, jolla selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet
◦ Hankkeeseen on hyvä sitouttaa johtokunnasta muitakin kuin vain vastuuhenkilö
◦ Hanketta kannattaa sparrata ennen hakemuksen jättämistä Tiiun kanssa (varaa riittävästi aikaa)
◦ Avustuksen käytöstä tehdään selvitys hankekauden päättyessä (tarkka päivämäärä löytyy päätöksestä)
◦ Talousraportointi
◦ Tuloksellisuusraportointi

Paralympiakomitean apurahat
◦ AHOS –apuraha
◦ apuraha on tarkoitettu uusien ideoiden hakemiseen ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen.
Ahos-apurahaa voidaan myöntää vammaisurheilun ja -liikunnan parissa toimivalle tai aloittelevalle ohjaajalle,
valmentajalle, kouluttajalle tai urheilijalle kotimaisiin tai ulkomaisiin opintoihin. Opintojen tai koulutustilaisuuden tulee
liittyä vammaisurheiluun tai -liikuntaan. Jos hakijalle on myönnetty aiemmin Ahos-apurahaa, tulee opinnoista, joihin
apuraha myönnettiin, olla kulunut vähintään kaksi vuotta ennen kuin uutta apurahaa voidaan myöntää. Ahos-apurahaa ei
myönnetä samalle hakijalle toistuvasti samankaltaisiin käyttökohteisiin (esim. vuosittain toistuvat kansainväliset
seminaarit). Apurahaa ei myöskään myönnetä urheilijan omaan valmentautumiseen eikä valmennustoimintaan.

◦ AHOS –kehittämistuki
◦ kehittämistukea voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, kuten oppilaitos, urheiluseura, yhdistys tai kunta vammaisurheiluun
tai soveltavaan liikuntaan liittyvissä koulutus- ja kehittämishankkeissa. Tuki on tarkoitettu hankkeille, joissa opintomatkan
kustannuksia kattava opintoapuraha ei riitä, ja joissa koulutuksen avulla halutaan synnyttää pysyvää liikuntatoimintaa
vammaisille tai eri tavoin liikkumis- ja toimintaesteisille henkilöille.

◦ Tukia voi hakea kaksi kertaa vuodessa: helmikuun loppuun ja lokakuun loppuun mennessä
◦ Lisätiedot: https://www.paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha

Ajankohtaiset - koulutus
◦ Vastuullinen Valmentaja –verkkokoulutus maksuton vuoden loppuun asti:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/02/vastuullisen-valmentajan-verkkokurssitarjotaan-maksuttomana-vuoden-2021-loppuun-saakka/
◦ 1-tason koulutus:
◦ Seurakoulutus Zoomissa 15.-17.11.2021 (ilmoittautuminen 8.11. mennessä)
◦ Seurakoulutuksia voidaan järjestää myös paikkakuntakohtaisesti, näistä yhteys Tiiuun
◦ Lähijakso 5.-6.2.2022

◦ Soveltavan kamppailun ohjaajakoulutus Pajulahti Games:n yhteydessä 22.23.1.2022
◦ 2-tasoja ei vuonna 2022
◦ yhteisiä verkkokoulutus-materiaaleja mietitään yhteistyössä kamppailulajien kanssa
◦ Tavoitteena säästää sekä kustannuksia että aikaa

Ajankohtaiset - muut
◦ Avoin liikesarjaleiri 7.11.2021 Porvoo
◦ Nurtsi Open 30.10.2021
◦ Loviisan Avoimet 6.11.2021
◦ SM 5.12.2021
◦ Turvallinen seuratoiminta –webinaari 5.11.2021:
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvallinen-seuratoiminta-webinaari-511/
◦ Seuraava Seurafoorumi 13.12.2021 klo 17 – 18.30.
◦ Ehdotuksia aiheiksi?

Kiitos
osallistumisesta!

