
Seuratoiminnan kehittämistuen 
vakinaistaminen OKM:n päätös

• varaus budjettiin 2011 (2 750 000 euroa)
• budjettipäätös vuosittain
• aiesopimus

• Toimintatapa
– päätoimisten palkkaaminen ja toiminnallinen tuki
– joka toinen vuosi 100 uutta päätoimista työntekijää 

vapaaehtoisten seuratoimijoiden avuksi
– haku 15.3.2011



Budjetti 2011

• 200 työntekijää x 5 kk x 875 euroa 875 000 euroa (pilotti päättyy 
31.5.2011)

•
• Lasten ja nuorten toiminnallinen tuki 600 000 euroa
• ja lisäys 255 000 euroa
• Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan tuki150 000 euroa
• ja lisäys 85 000 euroa
• 100 työntekijää x 5 kk x 1250 euroa 625 000 euroa (1.8.2011 alkaen)
• Koulutusraha 1000 euroa x 100 100 000 euroa
• Seuranta- ja arviointi sekä vanhojen päätoimisten tapaaminen 
• 60 000 euroa
•
• Yhteensä 2 750 000 euroa



Budjetti 2012

• 100 työntekijää x 12 x 1250 euroa 1 500 000 euroa
• Koulutusraha 1000 euroa x 100 100 000 euroa
• Lasten ja nuorten toiminnallinen tuki 600 000 euroa

ja lisäys 255 000 euroa
• Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan tuki 150 000 euroa

ja lisäys 85 000 euroa
• Seuranta- ja arviointi sekä vanhojen päätoimisten tapaaminen
• 60 000 euroa
• Yhteensä 2 750 000 euroa

Budjetti 2013
• 100 työntekijää x 5 kk x 875 euroa   (31.5.2013 asti) 437 500 euroa
• 100 työntekijää x 5 x 1250 euroa   (1.8.2013 alkaen) 625 000 euroa
• Koulutusraha 1000 euroa x 100 100 000 euroa
• Lasten ja nuorten toiminnallinen tuki 600 000 euroa

ja lisäys 580 000 euroa
• Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan tuki 150 000 euroa

ja lisäys 195 000 euroa
• Seuranta- ja arviointi sekä vanhojen päätoimisten tapaaminen

62 500 euroa
• Yhteensä 2 750 000 euroa



Hankkeiden toteutusaika 1.6.2011-31.7.2012 (tältä ajalta 
hyväksytään hankekulut)

Seuran johtokunta/hallitus on sitoutunut hankkeeseen

Hankkeella on selkeä toimintasuunnitelma, nimetty 
vastuuhenkilö ja mitattavat tavoitteet

Seura sitoutuu raportoimaan hankkeen sisällöstä ja 
taloudesta saamiensa ohjeiden mukaisesti

Seura tukee toimintaa myös taloudellisesti

Vuonna 2010 toiminnallista tukea saaneet seurat eivät 
voi saada tukea samaan hankemuotoon vuonna 2011

Toiminnalliset tuet 2011 
- yleistä



Tukea 855 000€ (v. 2010 = 617 000€)

1) Ohjaajien ja valmentajien osaaminen
2)  Lisää harrastamisen mahdollisuuksia

a) 6-12-vuotiaiden ryhmien lisääminen
b) Nuorten (13-19v) harrastustoiminnan kehittäminen                              

3) Seuran kehittäminen Sinettiseuraksi
Uusi hankemuoto:
4) 11-15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin kehittäminen

harjoittelumäärän lisääminen ja monipuolisuus

Aikuisten terveyttä edistävä liikunta
Tukea 235 000€ (v. 2010 = 150 000€)

1) Ohjaajien osaamisen kehittäminen
2) Uuden säännöllisen toiminnan lisääminen
3) Aikuisten liikuntatoiminnan aloittaminen
4) Kuntayhteistyö

Toiminnalliset tuet 2011
Lapset ja nuoret
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