
Seuratuki-
hankkeet 2013-
2018



● Seuran nimi: Espoon Akilles ry / Suunnistajat
● Perustamisvuosi: Espoon Akilles ry 1946
● Jäsenmäärä: koko seura n. 650; suunnistus 450
● Lajit: Suunnistus, koripallo ja jumppa
● Budjetti: n. 120 000 € / 2017, FinnSpring tuplaa
● Toiminta: Kaikki toiminta pyörii vapaaehtoisten 

toimesta

Espoon Akilles



2013 - Espoon Akilleksen Suunnistusjaoston 
Lasten ja nuorten toiminnan kehittäminen 2013-2015

● Hankkeen kesto 3 vuotta, tavoitteena pitkäjänteinen ja 
suunnitelmallinen nuorisotoiminnan kehittäminen

● Useampivuotinen hanke --> ensimmäisessä haussa koko 
hankesuunnitelma/ aikataulu, vaikka haetaan avustus ensimmäiselle 
hankevuodelle ( 12kk)

○ Vuosi 2013 Nuorisotoiminnan kehittäminen, ikäryhmäjakojen aloittaminen, hankkeen arvioiminen 
kauden lopussa

○ Vuosi 2014 Nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen, ikäryhmäjakojen toiminnan jatkaminen ja 
kehittäminen kokemuksien pohjalta, henkilökohtaiseen valmennukseen panostaminen sitä 
haluavien nuorten kohdalta, hankkeen arvioiminen kauden lopussa

○ Vuosi 2015 Nuorisotoiminnan edelleen kehittäminen, ikäryhmäjakojen jatkaminen ja kehittäminen 
kokemuksien pohjalta, henkilökohtaisen valmennuksen jatkaminen ja edelleen kehittäminen, 
hankkeen arvioiminen kauden lopussa



● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Saatiin 4000€, käyttöaika 1.1.2013-30.5.2014, selvitys 30.08.2014

2013

2014
● Hankkeen 2.vuosi
● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Saatiin 3000€, käyttöaika 1.1.2014-31.12.2015, selvitys 30.05.2016

2015
● Hankkeen 3.vuosi
● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Saatiin 3000€, käyttöaika 1.1.2015-31.12.2016, selvitys 30.04.2017



● Hankkeen kesto 2 vuotta, tavoitteena suunnistusjaoston 
valmennustoiminnan kehittäminen seurassa jatkohankkeena 
lasten- ja nuorten toiminnan kehittämiselle

○ Vuosi 2016 Valmennustoiminnan kehittäminen palkkaamalla seuraan työntekijä, otona toimiva 
valmentaja koordinoimaan ja suunnittelemaan suunnistusjaoston valmennustoimintaa

○ Vuosi 2017 Valmennustoiminnan kehittämisen jatkaminen vakiinnuttamalla 
kehittämishankkeen mukainen valmennustoiminta

2016 - Valmennustoiminnan 
kehittäminen 2016-2017 
jatkohanke lasten ja nuorten toiminnan kehittämishankkeelle

● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Hanke hylätty -> “ samaan toimintaan, johon hakija oli saanut tukea 

2013-2015



● Hanke 1 vuosi, tavoitteena suunnistusjaoston valmennuksen ja 
seuratoiminnan osaamisen kehittäminen

○ Vuosi 2017 Suunnistusjaoston valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisen kehittäminen 
suunnitelmallisella koulutuksella. 

○ Tavoitteena aktivoida ja kouluttaa nuoria seuran eri talkoo- ja ohjaustehtäviin sekä 
vanhempia lasten ja nuorten valmennustoimintaan. 

○ Luodaan seuraan sisäinen mentorointi, jossa kokeneempi valmentaja ja seuratoimija 
ohjaa kokemattomampaa. 

○ Vakiinnutetaan seuran sisäinen mentorointi pysyväksi toimintatavaksi seuran eri 
toiminnoissa. Kootaan seuran oma valmennus- ja koulutusmateriaali

2017 - Valmennuksen ja seuratoi-
minnan osaamisen kehittäminen 2017 

● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Saatiin 4500€, käyttöaika 1.1.2017-31.12.2018, selvitys 30.04.2019



● Hanke: 1 vuosi,  tavoitteena suunnistusjaoston valmennus- ja 
nuorisotoiminnan kehittäminen sekä toiminnan 
monipuolistaminen uuden Sportti RED- toimintaryhmän 
perustamisella. 

2018 - Sprinttisuunnistus 
sisäänheittona lajiin nuorille

● Haettiin 4500€ + seuran oma osuus 1500€ = 6000€
● Saatiin 4500€, käyttöaika 1.1.2018-31.12.2019, selvitys 30.04.2020



Mitä on saatu?
● Koulutusta: ohjaaja-, valmennus-, 

ratamestari-, ea-kouluttaja ym.

● Materiaalihankintoja: Tulospalvelulaitteisto, 
tietokone, printteri, emitit, liikuntavälineitä 
ym.

● Seuratoiminnan kehittämiseen 
suunnitelmallisuutta!



Hakuprosessista?
● Selvä konkreettinen tavoite, joka osataan auki kirjoittaa

> tavoite
> tekijät
> aikataulu

● Budjetti konkreettinen, seuran oma osuus ¼ osa
○ > luettava hakuohjeista tarkasti mitä hankkeen kustannuksiin saa 

sisällyttää

● Pääseura hakee, vaikka jaoston hanke
> huomioi nimenkirjoitusoikeus, joka oltava ajantasalla  

yhdistysrekisterissä
> hallituksen pöytäkirjassa oltava päätös seuratuen hakemisesta



Hakuprosessista?
● Hakuehdot luettava tarkasti, hankkeen vastattava OKM kriteereihin

> huomioi erityisehdot, tultava esille hakemustekstissä

● Seuran tilastotiedot oltava selvillä hakemuksen tekijällä: seuran jäsenmäärä, 
lasten - ja nuorten jäsenmäärä, ryhmät, harjoitusmäärät jne…

● Hakemuksen jättäminen ajoissa
> Suunnistusliitto kommentoi, muistettava laittaa myös liitolle etukäteen, 

josta saa sparrausta tarvittaessa

● Selvitykset määräaikaan mennessä OKM:n ohjeiden mukaisesti

Tärkeintä tietenkin itse seurahankkeen toteuttaminen 
konkreettisesti!



Kiitos!




