Hyvät seuratoimijat
Minulla on teille kolme tärkeää asiaa.
1. Opetus ja kulttuuriministeriö on avannut juuri liikunta- ja kulttuuriseuroille haun Covid-19
pandemia-avustukselle 2021, nro 2 (erityisavustus). Avustusta voivat hakea liikunta- ja
urheiluseurat lasten ja nuorten harrastetoiminnan ja kilpa- ja huippu-urheilutavoitteisen toiminnan
turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Avustusta voi hakea 1.6.- 31.8.2021 aiheutuneisiin
kustannuksiin. Hakemukseen tulee liittää muun muassa tuloslaskelma em. tarkastelukaudelta eli
ajalta 1.6.-31.8.2021.
Lisäksi seurat, jotka eivät voineet Suomi.fi-asiointivaltuuksien puuttumisen tai viivästymisen vuoksi
hakea kevään haussa (Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja urheiluseuroille 2021), jolloin
tarkastelujaksona oli 1.2.-31.5.2021, voivat nyt hakea avustusta myös tälle aiemmalle
tarkastelujaksolle 1.2.-31.5.2021 ja toimittavat tuloslaskelman ajalta 1.2.-31.8.2021.
Hakija, joka on hakenut tai saanut avustusta edellisessä ”Covid-19 pandemia-avustus liikunta- ja
urheiluseuroille 2021”-haussa, voi nyt hakea avustusta tämän haun mukaisesti ja toimittaa
hakemuksen liitteenä tuloslaskelman ajanjaksolta 1.6.-31.8.2021.
Hakuaika alkaa 15.9.2021
Hakuaika päättyy 20.10.2021 klo 16:15
Hakijan tulee varmistaa välittömästi, että yhteisön asiointivaltuudet ovat kunnossa, sillä
hakemuksen lähettäminen on mahdollista vain tarvittavilla asiointivaltuuksilla.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin enintään 5 200 000 euroa.
Päätökset tehdään marraskuussa.
Ministeriön sivulle pääset tästä.
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2. Opetus ja Kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuen haku avataan viikoille 44 – 49.
Seurakehittäjien koulutuspäivässä 13.9.2021 ylitarkastaja Sari Virta kertoi, että kriteerit eivät
juurikaan muutu, joten oman seuratuen hakua voi hyvin suunnitella ministeriön sivuilla olevilla
vuoden 2021 ohjeilla: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratukiAvustus on tarkoitettu erityisesti lasten ja nuorten matalan kynnyksen monipuolisen liikunnan ja
harrastamisen edistämiseen. Tukea voi hakea myös seuratoiminnan kehittämiseen, jossa
tavoitteena voi olla esim. yhteisöllisyyden lisääminen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen.

Teemavalinnoissa ovat edelleen vähävaraisten lasten liikunnan edistäminen, syrjäytymisvaarassa
olevien lasten ja nuorten innostaminen liikuntaharrastuksiin sekä perheliikunta. Painotuksiin on
lisätty myös drop-outin ehkäisy. Ohjelmassa voi mieluusti olla mukana koulujen kanssa tehtävää
yhteistyötä.
Seuratuella tapahtuvan toiminnan ja sen keittämisen tavoitteena voi olla jäsenmäärän
kasvattaminen, uuden innovatiivisen toimintamallin tai -muodon kehittäminen, harrastajien
kustannusten hillintä sekä yhdenvertaisuuden, tasa-arvoisuuden ja saavutettavuuden edistäminen.
Viimeksi mainittu vahvistaa myös kestävää kehitystä ja ympäristövastuullisuutta. Hanke voi olla
joko toiminnallinen tai palkkaushanke ja tukea voi hakea joko yhdelle tai kahdelle vuodelle. Ensin
kuitenkin tehdään hakemus ensimmäiselle vuodelle ja vuoden päästä jatkohakemus toista vuotta
varten.
Haettavan seuratuen määrä on minimissään 2.500 € ja maksimissan 25.000 €. Omavastuuosuus on
25 %. Jos kyseessä on kaksivuotinen hanke, on nyt jo syytä ottaa huomioon, että toisen vuoden
omavastuuosuuden kuuluu kasvaa.
Haku avautuu siis marraskuussa. Moni seura on käynnistänyt hankesuunnittelunsa jo keväällä.
Mutta vieläkin ennättää hyvin. Muistutankin, että lukekaa hankeohjeet tarkkaan. Kiinnittäkää
erityisesti huomiota siihen, miten ja missä hankettanne markkinoitte sekä miten herätätte ja
saavutatte kohderyhmänne huomioin. Toinen asia, joka on tärkeää pohtia ja kuvata hyvin on
toiminnan jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen hankevuoden/vuosien jälkeen. Moni seura on
hyötynyt siitä, että on piirtänyt koko prosessin ajassa eteneväksi toiminnan ketjuksi,
prosessikuvaukseksi, jossa on tasot ja tapahtumat kaikille toimintaan osallistuville.
Prosessikuvauksesta näkee hyvin kokonaisuuden sekä erityisesti ne ”heikot lenkit” ja riskikohdat,
jotka vaativat jo suunnitteluvaiheessa erityistä huomioon ottoa. Prosessikuvauksesta on helppo
laskea myös hankeen budjetti.
Ja muistattehan että olen aina käytettävissänne ja sparraan hankkeitanne mielelläni.

3. Edelliseenkin asiaan hyvin liittyen olettehan huomanneet elokuussa olleen liiton julkaisun seura- ja
kouluyhteistyöstä, https://www.dancesport.fi/wp-content/uploads/2021/08/Ohjeita-ja-hyviakaytantoja-seurojen-kouluyhteistyohon.pdf
Kokosimme siihen eri hankkeista sekä käytännön kokemuksista esiin nousseita huomioita,

periaatteita ja käytännön vinkkejä seuroille, jotka ovat suunnittelemassa kouluyhteistyötä
ja mahdollista päiväkerhotoimintaa omalle paikkakunnalleen. Tiedosto on runsas, mutta
sitä ei ole syytä säikähtää. Seurat ovat erilaisia, samoin kuin niiden toimintaympäristöt,
olosuhteet, edellytykset ja ehkä haasteetkin. Työn tueksi tarvitaan erilaisia työkaluja, joista
seurat voivat napata juuri ne ideat ja vinkit, jotka palvelevat parhaiten omaa seuraa.
Tiedostoa voi hyvin hyödyntää myös vaikkapa OKM -seuratoiminnan kehittämistukihakemuksissa, mikäli kehittämishankkeen kohderyhmäksi valikoituvat koululaiset.
Värikästä ja toimeliasta syksyä kaikille!
Katriina Lahti
seurakehittäjä
katriina.lahti54@gmail.com
050 595 5358

