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Hae vuoden 2013 seuratukea!

Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. –
15.3.2013

Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista!

Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa aikaa 
postin kulkuun!
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Perustietoja vuoden 2013 seuratuesta

• OKM jakaa seuratuen eli vastaa koko prosessista 

• Tuen suuruus 3 850 000 euroa 

• Valmistelua yhteistyössä Valon kanssa 

• Lajiliitot osallistuvat hakijoiden ”sparraamiseen” ja antavat lausunnot 

hakemuksista

• Tukisumman suuruus 2500 – 30 000 euroa vuodessa

• Omarahoitus vaaditaan (vähintään neljäsosa)

• Hanke voi kestää 1 – 3 vuotta, mutta nyt myönnetään rahoitus vuodella 2013 ja 

jatko tulee hakea seuraavina vuosina erikseen.
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Seuratuen tarkoitus

Avustuksen tarkoitus: perustoiminnan kehittäminen 

• Pois projektimaailmasta suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen 

• Tuen kohdennus: lapset ja nuoret & perheliikunta 

• Seuratuen piirissä oleva toiminta ei ylitä 50 e /kk / lapsi tai nuori

Tuen avulla voidaan 

• Ehkäistä syrjäytymistä ja drop out-ilmiötä 

• Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistoimintaa 

• Lisätä osaamista 

• Lisätä harrastusryhmiä
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Haku ja arviointi

HAKU 

• Haku käynnissä 24.1.-15.3.2013 

• Hakemukset kirjallisena (vain vaaditut lomakkeet) ministeriön kirjaamoon 

ARVIOINTI 

• Lajiliitot antavat ministeriölle lausunnot hankkeisiin 

• Ministeriö tiedottaa päätöksistä vko 22 (toukokuun viimeinen viikko)

MUUTA 

• Hanke voi alkaa hakijan omalla riskillä jo ennen päätöstä

• Hanke voi olla 1 – 3 vuoden mittainen, mutta nyt myönnetään rahaa vain vuoden 

2013 osalta. Seuraavina vuosina täytyy hakea hankkeelle erikseen 

jatkorahoitusta. 
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Edellytykset hakemukselle

• Hakija on rekisteröity liikuntaa järjestävä yhdistys (seura tai seuran lajijaosto) 

• Usean seuran yhteishaut ovat myös kannatettavia. Näissä yksi seura nimetään 

päävastuulliseksi (=hakija) 

• Seuran johto on sitoutunut hankkeeseen (esim. pvm päätöksestä) 

• Hankkeella on nimetty vastuuhenkilö (yhteyshenkilö) 

• Hankkeen toimintasuunnitelma on esitetty 

• Hankkeen tavoitteet on esitetty 

• Omarahoitusosuus on kerrottu 

• Harrastamisen hinta kk/ nykytilanne ennen seuratukea on kerrottu 

• Hankekausi 12 kk on määritelty (mistä mihin); toiminnan tulee alkaa 2013 aikana

Hakemukseen tarvitaan selvitys nimenkirjoitusoikeudesta! Tee heti tietojen 

päivitys yhdistysrekisteriin jos seuran tiedot siellä eivät ole kunnossa. 

Muutaman päivän kuluttua päivityksestä voit tilata yhdistysrekisteriotteen. 

Yhdistysrekisteriotteen saaminen voi kestää pisimmillään yli viikon! 
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Hankkeelle ovat eduksi

• seuralla / lajilla on yhteistyökumppaneita & verkostoja 

• toimintaa 2-3 kertaa viikossa 

• uusien harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen 

• harjoitusaikojen sopivuus lapsille 

• harjoitusten sijoittuminen lähelle asuinaluetta 

• maahanmuuttajien mukanaolo toiminnassa 

• vapaaehtoistoiminnan elävöittäminen (keinoja, tapoja kerrottu) 

• hallinnon kehittäminen 

• hankkeen mahdollinen innovatiivinen osa (kokeilu) 

• hyväksi havaittujen käytänteiden ja suosituksien käyttöönotto 

• sparraaminen 

• toimintojen vakiinnuttamisen suunnitelma esitetty
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Seuratuen muodot

• Seuran toiminnan kehittäminen, joka voi sisältää koulutuksia, tilaisuuksia, 

tapahtumia, kampanjoita, yhteistyömuotoja, uusia harrastusryhmiä, lähiliikunnan 

toteuttamista, uusia kokeiluja jne

• Palkkaus voi olla osa seuratoiminnan kehittämistä 

- päätoiminen työntekijä 

- osa-aikainen työntekijä, (kesätyöntekijä) 

• Palkattu työntekijä voi tehdä osan ajasta muitakin töitä kuin lasten ja nuorten 

liikuntaan liittyviä töitä (toiminnanjohtaja, harrasteliikunta, kartoitus, seuran 

varasto jne.). Kuvaa tämä myös hakemuksessa.
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Huomioitavia asioita

• Eri valtionavustuksia ei voi saada samaan toimintaan usean avustusjärjestelmän 

kautta 

• Palkkaukseen ei voi saada tukea, jos samaan työtehtävään on saanut muuta 

palkkaustukea (aiempi seuratuki, muut liikunnan palkkatuet) 

• Päättynyt työllistämistuki ei ole este seuratuelle 

• Seuratukea arvioidaan ja seurataan 

• Haetaan vain niille osoitetuilla lomakkeilla, jotka löytyvät OKM:n sivuilta
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Lisätiedot

Suunnistusliitossa 

– Nuorisopäällikkö Anneli Miettinen, anneli.miettinen@suunnistusliitto.fi (lasten ja 
nuorten hankkeet)

– Harrastepäällikkö Heikki Liimatainen, heikki.liimatainen@suunnistusliitto.fi
(työntekijän palkkaaminen seuraan)

OKM:ssä

– ylitarkastaja Sari Virta, sari.virta@minedu.fi

– osastosihteeri Päivi Wathén, paivi.wathen@minedu.fi

Katso myös:

Suunnistusliiton uutinen asiasta

OKM:n tiedote, josta löytyy myös hakuohjeet ja hakulomakkeet

www.seuratuki.fi

OKM:n kalvosarja seuratuesta


