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Liikunta- ja urheiluseurat Suomessa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historian aikana perustettu noin 30 000 urheiluseuraa
Tarkka toiminnassa olevien seurojen määrä ei tiedossa
Yhdistysrekisterissä 14 000
Kuntien rekistereiden mukaan toimivia seuroja 9 000 – 11 000
70 % seuroista yhden lajin erikoisseuroja
Kahden lajin seuroja 11 %
Toiminta ei lajikeskeistä: 4 % seuroista
Keskimääräinen jäsenmäärä 359 jäsentä
Pienten seurojen osuus suuri, noin 39 %
Noin 60 prosenttia 9-15-vuotiaista mukana
Aikuisjäseniä noin 13 %

Seurojen tukeminen
Suomessa
* liikuntalaki (390/2015)
* valtion seura-avustamista vuodesta 1999

Seuratuki on erityisavustus
toiminnan kehittämiseksi
Harrastusmahdollisuuksien lisääminen
lapset ja nuoret
seuralähtöisyys
päätavoitteet avustamisessa

Seuratoiminnan kehittämistuki
Valtionavustus paikallistasolle. Hakija voi olla paikallinen liikuntaa järjestävä yhdistys.

Avustuksen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten liikunnan harrastamista
sekä monipuolistaa organisoidun liikunnan harrastusmahdollisuuksia.
Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa.
Tuen avulla voidaan 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.

Seuratuen alatavoitteet
Tuettava hanke voi toteuttaa näistä yhtä tai useampaa
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lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina,
liikkujina ja seuratoimijoina
edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
edistää maahanmuuttajalasten kotouttamista liikunnan avulla
edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa
kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja (esim. nuorten omat ryhmät/ideat)

Seuratuen painopiste
• Erityisesti on huomioitava, ettei seuratuen piirissä olevassa toiminnassa
harrastuksen perustoiminnan hinta ylitä 50 euroa kuukaudessa.
• Perustoimintaa on lapsen tai nuoren viikoittainen liikunnan harrastaminen
seuran ohjatussa toiminnassa. Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota
perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.
• Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua,
mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka
kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Seuratoiminnan kehittämistuki 2019
Seuratukea jaetaan 4,0 miljoonaa euroa (vaatii eduskunnan talousarvio-hyväksynnän)
- pienin haettava summa 2 500 euroa
- suurin haettava summa 15 000 euroa
Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa kaikkia kuluja.
Omarahoituksen tulee olla vähintään 25 % kustannuksista.
Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos seuran kehittämissuunnitelma on
kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk).
Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuus kasvaa ja
valtionavustus pienenee toiselle vuodelle (= toiminnan vakiinnuttaminen).

Miten?

* hakuohjeet
* sparrausapu
* suunnittelu

Haku vuodelle 2019
Hakuohjeet ministeriön verkkosivuilla
•
•
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•
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Haku avataan 12.11.2018
Haku päättyy 14.12.2018 klo 16.15
Haku tehdään sähköisenä Suomisport-palvelussa.
Sähköinen haku ohjeistetaan erikseen hakuympäristössä.
Linkki käyttäjäkirjautumiseen tästä. Tämä kannattaa hoitaa kuntoon jo nyt.

Seuratukea 2018 saaneet kaksivuotiset hankkeet (jatkohanke):
• Haussa lisäksi erillinen lisätietokohta, jolla raportoidaan hankkeen
käynnistymisestä eli ensimmäisestä hankevuodesta

www.minedu.fi/avustukset

Yleisiä huomioita ennen hakua
• Lue seuratoiminnan kehittämistuen hakuohjeet tarkasti ministeriön
verkkosivuilta www.minedu.fi/avustukset
• Valmistele itse kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa. Aloita heti.
• Tee hakemuksesi ajoissa (ei viimeisenä hakupäivänä). Sähköistä hakemusta
voi tehdä hakuajan puitteissa ns. luonnoksena. Kun hakemuksesi on valmis,
lähetät sen hakemuksena eteenpäin (on ohjeistettu sähköisessä hakuympäristössä).
• Ainoa liite, joka hakemukseen tarvitaan on yhdistysrekisteriote, josta
ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat.
• Olennaista on kuvata kehittämisen tavoitteet, miten niihin päästään eli
toimenpiteet, sekä seurantamittarit. Yhtä tärkeää on miettiä, miten
toiminta vakiinnutetaan seuran omaksi toiminnaksi avustuskauden jälkeen.
Vakiinnuttamisen osalta tulee myös kuvata toimenpiteet (”pyritään
vakiinnuttamaan” ei riitä toimenpiteeksi).
• Hanki sparrausapua seurakehittäjältä. Sellainen löytyy lajiliitosta, liikunnan
aluejärjestöistä ja muiden liikuntajärjestöjen toimipisteistä.

Yleisiä huomioita ennen hakua
Pohdi seurassa, haemmeko tukea, koska tarvitsemme taloudellista tukea vai
haemmeko tukea, koska julkinen tuki koetaan helpoksi ja ”meille kuuluvaksi”?
Miten hyvin olemme suunnitelleet kehittämishankkeemme? Miten hyvin
olemme arvioineet taloudelliset voimavaramme? Olemmeko tehneet
realistisen kehittämissuunnitelman? Miten nykytilanne on analysoitu?

Seuratukea kannattaa hakea selkeään
kehittämistarpeeseen hyvällä suunnitelmalla.

Mitä muuta?
* seuranta, arviointi
* asiakirjat
* käyttö ja selvitykset

Yleisiä huomioita
• Seuratuki on valtionavustus. Julkista rahaa, jonka käytöstä tulee tehdä
asiallinen selvitys.
• Vaikka haetaan tukea seuratoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen,
kyseessä on kuitenkin harkinnanvarainen erityisavustus eli ministeriön
näkökulmasta hanke.
• Hankerahoituksella tulee saada aikaan vaikuttavuutta ja tuloksia. Nämä
tulee myös raportoida eli tehdä selvityksessä näkyväksi. (ero yleisavustukseen)
• Seuratukea halutaan ohjata enemmän toimintaan eli lasten ja nuorten
liikuttamiseen ja vähemmän hallintoon.
Hanke voi myös epäonnistua, eikä tavoitteisiin päästä lainkaan tai niihin
päästään vain osittain. Epäonnistumista ei kannata pelätä, mutta paremmin
hanke menestyy, kun suunnitelma on realistinen.

Yleisiä huomioita haun jälkeen
Päätöskirje menee seuran viralliselle nimenkirjoittajalle/viralliseen osoitteeseen. Tieto
päätöskirjeestä tulee välittää hankkeen vastuuhenkilölle.
-

Säilyttäkää päätöskirje ja lukekaa se tarkasti.
Jos seura saa avustuksen (myöntöpäätös), tulee hankkeelle muodostaa kirjanpitoon oma
kustannuspaikka.
Hankkeelle tulee muodostaa ohjausryhmä. Se voi olla myös seuran johtokunta/hallitus.
Usean seuran hankkeessa ohjausryhmässä tulee olla kaikkien seurojen edustus.
Kannattaa myös heti alkuun miettiä, miten hankkeen raportointitietoa kerää/kokoaa
hankkeen edetessä.

Päätöskirjeessä on avustuksen käyttöehtoja ja ohjeet, miten ja mihin mennessä avustuksen
käytöstä tulee tehdä selvitys.
- Seurassa saattaa olla epäselvää, kenen kuuluu raportoida hankkeesta. Sopikaa asia.
- Seuran toimihenkilöiden vaihtuessa tulee uudet toimijat perehdyttää myös hankeasioihin
- Hankehakemus säilyy sähköisessä tietokannassa. Tarvittaessa se kannattaa myös tulostaa
ja säilyttää paperisena esimerkiksi samassa paikassa kanssa.
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