Seuratuki-infossa 13.9. esitetyt kysymykset & vastaukset
Voiko seura saada tukea seuratoiminnan kehittämiseen tavoitteena Tähtiseura-merkki?
-

puhtaasti Tähtiseura-kehittämiseen ei välttämättä voi saada, ellei seuran kehittämä Tähtiseuratoiminta istu/osu seuratuen kriteereihin. Sen sijaan osana kehittämishanketta saattaa olla sellaisia
elementtejä, jotka liittyvät myös Tähtiseura-kehittämiseen ja voi siis olla seuratuessa mukana.

Mitä jos harrastustiloja ei saa ns sopivaan aikaan kaupungilta? Vaan esim. la ja su aamuna klo8. Lapsille
tämä on ollut ok.
-

matalan harrastuskynnyksen määritelmissä tosiaan käytämme yhtenä määritelmänä toiminnan
sijoittamista lapsille sopivaan ajankohtaan. Tässä on ajatuksena siis se, että lapsi voi itse
turvallisesti kulkea harrastukseen. Lisäksi sopiva aika on sellainen, joka ei vaikuta yöuniin tai ns.
lepohetkiin. Jos juuri se MK-ryhmä toimii aamuaikoina ja harrastajat sinne tulevat, niin ei sille toki
estettä ole. Huomioitavaa edelleen on se, että seuran toimintaympäristö myös saattaa vaikuttaa
näihin. Toki seurassakin kannattaa aina miettiä uutta toimintaa tarjotessa, mikä olisi harrastajalle
sopiva aika tai sitten kysyä etukäteen ”parasta mahdollista aikaa”. Valitettavasti tosiaan aina tiloja
ei ole saatavilla ns. parhaaseen aikaan.

Löytyykö Suomesta yhtenäinen vähävaraisuuden määritelmä? Helpottaisi seuroja, jos näin olisi. Mikä on
tulo kuukaudessa/ perhe (lapsiluvun mukaan)?
-

-

-

se, onko jokin harrastus perheen varallisuuden osalta liian kallista, on monesta tekijästä kiinni;
alkaen myös seuran toimintaympäristöstä ja luonnollisesti lajista
yksiselitteistä määritelmää vähävaraisuudelle yhteydessä liikunta- ja urheiluharrastuksiin ei ole
antaa seuratuen kriteereihin liittyen
yleisohjeistuksena voi käyttää seuraavia: yksinhuoltajaperhe, perheen vanhemmilla työttömyyttä,
perheen vanhemmat pienituloisia/sairaseläkkeellä, maahanmuuttajaperhe, monilapsinen perhe.
vähävaraisuus voi olla myös ns. kausittaista/äkillistä; vanhemmat/toinen vanhemmista sellaisissa
töissä, joissa säännöllisesti joutuu lomautetuksi osaksi aikaa vuodesta; äkillinen sairastuminen,
äkillinen työttömyys
olennaista on, että seura miettii oman seuransa & lajinsa osalta toimintamallin, jolla tuetaan
vähävaraisia perheitä lasten harrastusmaksuissa tai välineissä ja että malli on avoimesti kaikkien
seuratoimijoiden ja jäsenien tiedossa niin, että tiedetään mahdollisuudesta hakea tukea.
itse prosessihan tulee sitten hoitaa hienovaraisesti, eikä harrastajista saa ”leimaantua” ne, jotka
ovat esim. vapautettu harrastemaksuista.
Jotain linkkejä:
Pienituloisuus | Käsitteet | Tilastokeskus (stat.fi)
Tilastokeskus - Varallisuuden huomioon ottaminen tarkentaa tietoa köyhyydestä (stat.fi)
Köyhyyden anatomia - tältä näyttää suomalainen köyhyys tilastoissa | Ihminen ja yhteiskunta |
Oppiminen | yle.fi

Voiko seura muuttaa 2-vuotisen hankkeen 1 vuotiseksi? Eli tekee siitä sitten ministeriöön erillisen
ilmoituksen.
-

Voi muuttaa. Yhteys ministeriöön (suoraan Sari Virtaan, sari.virta@gov.fi)

Mielestäni ei ole reilua seuroja kohtaan, jos hakuaikaa lyhennetään nykyisestä. Vapaaehtoistoimintaan
pohjautuvassa seuratoiminnassa nykyinenkin on suhteellisen lyhyt aika toimijoille tehdä hakemus.

Ennemmin pitäisi saada ajantasaiset ohjeet - teknisiltä asioilta ja muutenkin - muutamaan viikkoa ennen
hakuajan alkua seuroille nähtäviksi.
-

-

-

Seuratuki on näillä painotuksilla ollut haettavissa vuodesta 2013. Hakuaika on aina noudattanut
samaa vuodenaikaa, lähestulkoon samoja viikkoja. Missään muissa valtionavustuksissa ei ole näin
hyvin säilynyt samankaltaisuus. Valtionavustushaut voivat tulla auki minä tahansa aikana vuodesta
ja muuttuneilla kriteereillä, joten siinä mielessä seuratuessa on koko sen historian ajan pyritty ns.
pysyvyyteen.
Se, että hakuaikaa lyhennettäisiin viikolla, ei varmasti vaaranna yhdenkään seuran hakemista.
Kuukauden aikana ehtii tutustua hakuohjeiden lisäksi myös haun tekniseen puoleen.
Kuten tilaisuudessa parikin kertaa todettiin: hakuohjeet ovat koko ajan näkyvissä ministeriön
nettisivuilla (eli uudet hakuohjeet päivitetään aina entisten/edellisvuosien tilalle, joten ns. vanhat
hakuohjeet ovat käytettävissä uutta hakua varten kriteerien osalta).
Suomisportiin seura pääsee kirjautumaan käyttäjäksi milloin tahansa, ainoastaan hakulomake sinne
voi avautua vasta sitten, kun haku avataan. Näin se on kaikissa valtionavustushakemuksissa:
sähköistä hakulomaketta ei voi avata ennen hakua nähtäväksi. Mutta tässäkin tapauksessa seuralla
on kokonainen kuukausi aikaa tutustua hakulomakkeeseen ja tehdä se hakemus.

LINKKI HAKUOHJEISIIN: Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö
(minedu.fi)
Tarviiko seuran käyttää Suomisportia muuten, jos vain hakee avustusta tai voiko hakea avustusta ilman
suomisportia?
-

hakemus tulee tehdä Suomisportin hakupalvelussa. Suomisportia ei välttämättä tarvitse muuhun.

Tervehdys! Eikö olekin niin, että kansanterveysjärjestöjen paikallisyhdistykset voivat edelleen hakea
seuratukea?
-

seuratukea voi hakea paikallinen rekisteröity yhdistys, jolla on säännöissä mainittu
tehtävissä/toimialana myös liikunta

Voiko seura saada seuratukea, jos on saanut seuratukea vaikka 2 kertaa peräkkäin, mutta tukea haetaan
eri asiaa kehittämiseen kuin aiemmin?
-

Voi, mutta on aina kiinni vuosittaisesta hakemusmäärästä suhteessa jaettavissa olevaan
määrärahaan, miten hyvin avustuksesta riittää kaikille hakijoille. Kokonaisharkinnassa voi siis tulla
esteeksi se, että on jo aiemmin saanut avustusta, vaikka onkin saanut sen eri kehittämiseen.

Voiko liitot ja alueet lausua samaan aikaan? Säästettäisiinkö sillä se pari viikkoa?
-

vaatisi järjestelmään muutoksen, jota ei tälle syksylle ole suunniteltu.

Jos toimii lajiliiton ainoana lausujana ja eteen tulee jääviystilanne omaan seuraan (toimii vapaaehtoisena
seurassa) liittyen, miten tulee toimia?
-

tästä ilmoitus Sari Virralle – ohjataan ko. hakemus sitten lausuttavaksi toisin (Olympiakomitealle)

Voisiko päätöskirjeen saada seurakehittäjille nähtäväksi. Onnistuisi moneen kysymykseen vastaaminen
helpommin :)
-

Toimitetaan sellainen versio, joka on mahdollista paljastamatta avustuksen saajaa.

Mistä seura saa uudet raportointilomakkeet jos entiset hukkuneet tai henkilöt vaihtuneet eikä
alkuperäisiä löydy?

-

Ministeriön nettisivuilta: www.minedu.fi/avustukset ja sieltä ”Etsitkö tätä”? Tämä on ilmoitettu
myös päätöskirjeessä.

Kuinka "tuoreet" seurat saivatkaan hakea tukea? Eli jos nyt haetaan 2022 tukea, niin koska seuran on
oltava ollut perustettuna? Pitikö olla jo 2020 täysi tilikausi?
-

Vähimmäisvaatimuksena on yksi täysi toimintakausi tilinpäätöstietoineen takana hakuvaiheessa.

Jos seura saa kielteisen päätöksen, näkevätkö he perustelut tälle päätökselle?
-

Yleiseltä osin näkevät. Eivät välttämättä saa yksilöityä päätöstä. Sellaisen kirjoittaminen jokaiselle
hylkypäätökselle veisi liian kauan aikaa. Hylkypäätöksiä tehdään kuitenkin satoja vuosittain.

Tarkoitin sitä tukipalvelussa näkyvää tekstiä, jos päätös kielteinen eli näkyykö se seuralle?
-

Se ei valitettavasti näy muuta kuin lausujille.

Voisiko liiton lausuntoaika olla jokin muu kuin joulu-loppiaisviikot? Se on niitä harvoja aikoja, kun tässä
työssä voisi yrittää lomia/saldovapaita pitää.
-

Lausuntoaikoja yritetään nyt muuttaa.

LISÄÄ KOMMENTOINTIA CHATISSA:
Jos itse saisin päättää, yhdistäisin meidät kaikki yhdessä tekemään lausunnon. Seitsemän työryhmää.
Seurat ovat aika hyvin tottuneet hakemaan nyt myös koronatukia tiukalla aikataululla. Myös tämä asia on
ollut jo esillä alkusyksystä, eli neljä viikkoa minusta riittää.
a) Hakuajaksi riittää mielestäni 4 viikkoa b) Voi alkaa marraskuun alusta c) 2 viikkoa riittää, jos toinen niistä
ei ole jouluviikko, välipäiväviikko tai joku muu vajaa viikko
Jos hakuohjeet on kaikilta osin valmiit niin 4 viikkoa pitäisi olla kyllä riittäävä. Sparraukset ehtii aloittaa
vaikka ensi viikolla.
Jos seuroille olisi näkyvissä hakulomake (edes suurinpiirtein) jo aiemmin, voisi lyhyempi hakuaika riittää.
Lajiliitolle 2vko lausunto aika ok, jos se ei osu jouluviikolle, välipäiviin tai muulle vajaalle viikolle.
Mikäli päätös tulee nopeasti. Voimme hyvin tehdä liittotason arvioinnin jo joulukuussa. Lajille 2 viikkoa on
ok.
Kuvakaappaukset lomakkeesta hyvä lisä myös!
Tärkeää olisi saada aikataulu mahdollisimman pian tietoon, jotta voi varata oikeat viikot lausuntotyölle.
Lajiliitolle riittää 2 viikkoa.
Hakuajasta ja kriteereistähän on suurinpiirtein tullut jo vakio. Eli ajankohdat pitäisi olla kaikkien tiedossa!
Myös lausunnot ajankohdat kun vakioidaan niin tiedämme, että se on esim. AINA sillä vkolla!
esim. koripallo - kaikki alueen juniorisarjat päättyvät joulukuussa ja joulukuussa tehdään myös uudet sarjat
keväälle, joten entinen aika käsittelyihin.
Seuratuki on loistava "palvelu" seuroille ja lajeille. Me cheerleadingissa sopeudumme kaikkiin aikatauluihin.
Lausunnot voidaan tehdä vaikka jouluaattona, jos on tarvis 😎😎

Toivon ettei hakuaika seuroille ole liian lyhyt. Näin ehdimme sparrata hakemuksia sekä seuroilla on aikaa
tehdä huolelliset hakemukset ja saada ne aikarajaan myös perille.

