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SEURATUKI – toteuttavia tavoitteita
• lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa

• hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja

• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan 
harrastusmahdollisuuksia

• ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia (kehittää erilaisia 
seuratoiminnan muotoja)

• tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta

• edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan 
avulla

• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)

• mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen 
urheiluseurassa

• edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan

• vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä 
osaamista

• kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja (esim. nuorten 
omat ryhmät/ideat)



SEURATUKI – painopisteet

• Toimintaa lähellä lapsen elinpiiriä (koti, koulu)

• Toimintaa lapsille sopivaan aikaan

• Monipuolista toimintaa

• Lasten ja nuorten toiveiden mukaista toimintaa 
(lasten ääntä kuultu, nuoret olleet suunnittelemassa)

• Kaikille mahdollista toimintaa (tytöt, pojat, 
maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat)

• Tasa-arvoista, yhdenvertaista, saavutettavaa toimintaa

• Seuratuella voidaan kehittää sitä toiminnan aluetta, 
johon on kysyntää ja tarvetta seuran omassa 
toimintaympäristössä (seuralähtöisyys)



SEURATUKI – muistettavaa!
• 2 500€ - 25 000€, 1 tai 2 vuotta
• Omarahoituksen osuus 25%
• HAKU auki viikoilla 46–51 

• Seuratuki-info/Sandra Sirén to 5.11.2020 klo 17–18
Zoomissa

• PALKKAUSHANKE
• Taloudellinen tuki kohdentuu henkilön/henkilöiden 

palkkaukseen ja palkkioihin
• TOIMINNALLINEN HANKE

• Tulee kohdistua toiminnan kehittämiseen niin, että 
hankekauden jälkeen toimintaa voidaan jatkaa, vaikka 
OKM:n tukea ei enää saa

• Voi sisältää palkkakuluja ja palkkioita, mutta ei voi olla 
pääosassa

SEURATUKEA EI VOI SAADA OLOSUHTEIDEN RAKENTAMISEEN. 



• VALMENTAJAN PALKKAUS (2017-2019)
• Toiminnan tavoitteet

• Mäkikoululaisten määrän lisääminen         30%
• Toimintamallin kehittäminen kestäväksi niin, että toiminnan on mahdollista 

kasvaa        vanhempien pestaaminen mukaan
• Esillä ja tavoitettavissa oleminen         ympärivuotinen ja -viikkoinen toiminta

• Tasa-arvoisen toiminnan kehittäminen eri sukupuolten välillä (viestintä, 
kannustus)

• Valmentajan/valmentajien työtehtävät
• Toiminnan suunnittelu, viikkoharjoitukset
• Valmentajarekrytointi ja -vastaavana toimiminen        6 uutta ja koulutettua 

valmentajaa
• Rekrytointitapahtumat/Tuiskun koulut        4/2 tapahtumaa ja mäkikoulua
• Varusteet ja olosuhteista huolehtiminen        välineet uusille harrastajille 

vuodeksi

LHS – päätoimisen valmentajan palkkaaminen (2v)



• LUMILAJIEN ILTAPÄIVÄKERHOT (2020-2022)
• Toiminnan tavoitteet

• Rekrytoida uusia lapsiharrastajia lajeihin 
• Tarjota kouluille valmiiksi suunniteltua liikunnallista kerhotoimintaa 

iltapäiviin
• Markkinoida (tehdä tutuksi) mäkihyppyä ja yhdistettyä lajeina Päijät-

Hämeen alueella (talviliikunnan pääkaupunki)
• Tuoda lumilajien monipuolinen harjoittelu ja suksilla liikkuminen 

lähemmäs nykyajan koululaisia innostavalla ja mielekkäällä tavalla 
perustaitojen oppimisen kautta – kehonhallinta, taitavuus, liukuminen 
ja koordinaatio 

• Tavoite: 9 koulua, 90 oppilasta 
• 5 kertaa oheisharjoittelua syksyllä
• 5 kertaa lumilajeja talvella suksilla
• Lisäksi päiväleirit alku- ja loppukesään (koulujen loma-ajat)

LHS – lumilajeja koululaisten iltapäiviin (2v)



KONSEPTI



SEURATUKI – TALOUDELLINEN 
PONNAHDUSLAUTA

IDEA HAKEMUS & 
BUDJETTI

RAPORTOINTI
Tavoitteet

Talous 

MUISTA SEURAKEHITTÄJÄN TUKI! 


