Saatteeksi
Seuratoiminnan tueksi on mahdollista hakea erilaisia avustuksia ja hanketukia. Kaupungit
ja kunnat jakavat yleisiä avustuksia toimintaan. Valtaosa tuista on kuitenkin tarkoitettu
erillisiin hankkeisiin, jotka ovat kestoltaan rajattuja, uusia toimia. Monien hankkeiden
tarkoituksena on vakiinnuttaa uusi toiminta seuran arkeen tai kehittää seuran toimintaa
muulla tavalla. Tässä dokumentissa esitellään lyhyesti erilaiset rahoituksen väylät.
Avustusten ja hanketukien hakuun vaaditaan aina yksityiskohtainen suunnitelma, joka
esitetään hakemuksessa. Keskiössä on siis hyvä ja realistinen suunnitelma.
Hakemustekstin kirjoittaminen vaatii aikaa, mutta siihen tarjotaan tukea ja sparrausta eri
organisaatioiden toimesta. Hyvän idean syntyessä tästä dokumentista voi selvittää
sopivan rahoitustuen.
Avustuksia on tarjolla suuri määrä ja järjestelmä on hajanainen. Tämä dokumentti
esittelee nykytilannetta, johon saattaa tulla vuosittaisia muutoksia. Hankkeiden nykytilaa
voi tarkastaa täältä.
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KAUPUNKI- JA KUNTAKOHTAISET AVUSTUKSET
Kaupunki- ja kuntakohtaiset avustukset on tarkoitettu yleensä liikuntatoiminnan järjestämiseen
tai edistämiseen.
•

Kaupunki/kuntakohtaiset kriteerit ja hakuajat

•

Lisätiedot kaupunkien/kuntien nettisivuilta

SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUKI
Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.
•

Palkkaushankkeet ja toiminnallisen kehittämisen hankkeet

•

Hankkeesta enintään 75 % OKM:n rahoitusta

•

2500 - 15 000 € vuodessa

•

Hakuaika marras-joulukuussa

•

Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat tukea hakemuksen tekoon

•

Lisätietoja täältä

LEADER
Leader-rahoitus on tarkoitettu paikallisen toiminnan kehittämiseen paikallisin voimin. Tukea
jaetaan maaseutualueille. Suomesta 95 prosenttia katsotaan maaseuduksi.
•

Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet

•

Hankkeesta riippuen 20-90 % kuluista Tuen määrä vaihtelee, haarukka noin 5000 - 200
000 €

•

Toimintamahdollisuuksien lisääminen toiminnalla tai paikkoja luomalla esim. Heinolan
YMCA Training Centerin rahoitus
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•

Ei suurimpiin kaupunkeihin

•

Hankehakemukset tehdään paikallisten Leader-ryhmien kanssa, joilla omat hakuajat
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EUROOPAN UNIONI
Erasmus+ sport -rahoitus on tarkoitettu eurooppalaisen liikunnan ja urheilun vahvistamiseksi
ruohonjuuritasolla. Hankkeen avulla voi edistää vapaaehtoistoimintaa, terveysliikuntaa,
osallisuutta sekä hyviä kokemuksia ja menetelmiä.
•

Pienet yhteistyökumppanuudet – vähintään 3 tahoa 3 maasta

•

1-2 vuoden hanke, jossa tuki enintään 60 000 € ja 80 % koko rahoituksesta

•

Hakuaika huhtikuussa

•

Opetushallitus antaa lisätietoja ja auttaa hakemuksen teossa

•

Lisätietoja täältä

Erasmus+ nuorisoalalle -rahoitus on tarkoitettu nuorisoalan yhteistyön kehittämiseen ja
edistämään nuorison ja nuorisotyöntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta.
•

Nuorisovaihdot, työntekijöiden liikkuvuushankkeet ja strategiset kumppanuushankkeet

•

Osallistujia on vähintään kahdesta EU-maasta

•

Tuen määrä osallistujien mukaan, omaa rahoitusta tarvitaan

•

Kolme hakuaikaa vuodessa: helmi-, touko- ja lokakuu

•

Opetushallitus antaa lisätietoja ja auttaa hakemuksen teossa

•

Lisätietoja täältä

ALUEHALLINTOVIRASTON AVUSTUKSET
Aluehallintovirastojen myöntämät avustukset on tarkoitettu tukemaan lasten ja nuorten
paikallista harrastustoimintaa.
•

Matalien toimintamaksujen kerho- ja leiritoimintaan

•

Ei kilpaurheiluun tai valmennustoimintaan

•

Avustus kattaa enintään 90 % toiminnasta, vaihtelee noin 500 - 30 000 €

•

Hakuaika marras-joulukuussa

•

Koulujen lukuvuosien aikainen säännöllinen toiminta tai koulujen loma-aikojen aikainen
toiminta

•
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Lisätietoja täältä
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SÄÄTIÖT
Säätiöt jakavat useimmiten avustuksia, tukia ja apurahoja tieteisiin ja taiteisiin. Joidenkin
säätiöiden hakukriteerit ovat kuitenkin sellaisia, että ne soveltuvat myös seuroille. Ne eivät
kuitenkaan jaa ensisijaisesti tukia nimenomaan urheiluseuroille.
•

Minela Säätiö (nuorten hyvinvointiin ja kasvuun)
o Hakuaika lokakuussa

•

OLVI-säätiö (lasten hyväksi tapahtuva toiminta)
o Toimii Itä-Suomessa
o Keväthaku 1.1. - 31.3. ja syyshaku 1.7. - 30.9.

•

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö (lasten, nuorten ja vanhusten hyvinvoinnin tuki)
o Hakuaika elo-syyskuussa

HYVÄ TIETÄÄ
Jo esiteltyjen mahdollisuuksien lisäksi on olemassa muita seuratoimintaan sovellettavia
hanketukia ja avustuksia. On hyvä kuitenkin huomioda, että käytännön soveltaminen voi olla
haastavaa.
•

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus lähinnä Yökoripallotoimintaan

•

Euroopan solidaarisuusjoukot nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuushankkeisiin

•

Euroopan sosiaalirahasto laajoihin työllisyyttä ja osaamista kehittäviin
yhteistyöhankkeisiin

•

ELY-keskusten Maaseutuosasto investointeihin, Leader-ryhmät koordinoivat

•

Euroopan Unioni jakaa rahoitusta myös laajoihin eurooppalaisiin
yhteistyökumppanuuksiin ja vaihtuviin pilottiprojekteihin, Opetushallitus koordinoi

•
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Paralympiakomitea vammaisliikuntaan ja -urheiluun
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