SEURATUET
(VEIKKAUSVOITTOVAROISTA)

SEURATUEN PAINOPISTEET
• edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan
harrastus-mahdollisuuksia
• mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen (uudet lajit, useat
lajit)
• edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun
seuratoiminnan kautta
• uudet innovatiiviset kokeilut (nuorten omat ideat)
• edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
• harrastamisen hintaraja 50e/kk
• Seuratuen avulla voidaan myös
• vahvistaa toiminnan laatua
• vahvistaa yhteisöllisyyttä
• kehittää, edistää ja tukea vapaaehtoistyötä
• pienin haettava summa 2 500 euroa
• suurin haettava summa 15 000 euroa
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HAKUOHJEISTUSTA
•

•
•
•
•

1. Seuratukea haetaan Seuraverkossa (vain sähköinen haku).
Haku on avattu 13.11.2017
Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15
2. Seura hakee Seuraverkkoon käyttäjätunnukset.
3. Seura täyttää Seuraverkkoon ”Seuran perustiedot” (mahdollista tehdä
milloin vain)
4. Perustietojen täyttämisen lisäksi Seuraverkossa luodaan Seuratukihakemus.
(hakemusta voi tehdä, tallentaa, jatkaa tekemistä hakuaikana)

• LUE OHJEET HUOLELLISESTI –TEE HAKEMUS AJOISSA –
TUTUSTU SEURAVERKKOON AJOISSA –HAE SEURASI
TUNNUKSET AJOISSA
• MYÖS SÄHKÖINEN YHDISTYSREKISTERIOTE!
• PRH VERKKOKAUPPA (29.12 ASTI SAA LISÄTÄ)
• www.minedu.fi www.seuraverkko.fi
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• Eduksi hakemukselle jos seuraavia asioita löytyy:
-

Yhteistyöverkostoja
kumppanuuksia,
toimintaa enemmän kuin kerran viikossa
toiminta on monipuolista (useampia lajeja)
uusien harrastajaryhmien perustaminen / lisääminen
uusien harrastajien / liikkujien lisääminen
harjoitusvuorot iltapäivästä / alkuillasta
harjoitusvuorot lähellä elinpiiriä (lähiliikuntaa)
maahanmuuttajia mukana toiminnassa / hankkeessa
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja tukeminen
yhteisöllisyyden lisääminen
seuran hallinnon kehittäminen
hanke on innovatiivinen
hanke on nuorten suunnittelema
hakemus on usean seuran yhteinen
hankkeessa ilmenee, miten toiminnot vakiinnutetaan

• -> AIDOSTI MUKANA… ÄLÄ VAIN KIRJAA ”KUN EDUKSI”
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HYVÄKSYTTÄVIÄ KULUJA
•
•
•
•
•
•

Ohjaaja- ja valmentajapalkkiot
Ohjaaja- ja valmentajakoulutus
Tuomarikoulutus
Seurakoulutus
-> Ei ammattitutkinnon koulutukset!
-> Koulutuksista aiheutuneet suoranaiset kulut kuten kouluttajan
palkkio ja materiaalit)
• Osana kehittämishanketta myös tapahtumista aiheutuneet kulut sekä
kohtuulliset välinekulut (max 50 % hankkeen kokonaiskulut)
• Kohtuulliset tiedotuskulut
• Kohtuulliset matkakulut osana muuta toimintaa
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EI HYVÄKSYTTÄVIÄ KULUJA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikuntapaikkarakentaminen
Liikuntapaikkojen perusparannustyöt
Seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokulut
Jäsenmaksut
Lisenssimaksut
Vakuutukset
Vaatehankinnat
Opintomatkat
Kilpailumatkat
Kansalliset lajileirit
Ruokailu tai välipala kulut
Kilpailujen palkintoihin
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HUOMIOITA KOKEMUKSESTA ARVIOINNISSA
•

LUE OHJEET!

• SPARRAA HAKEMUSTASI. Lajiliitot / aluejärjestöt (puoliso jopa)
• Selkeät toimenpiteet ja tulokset. Mitä tehdään ja mitä saadaan aikaiseksi > Lyhyt kuvaus riittää. Ei tarvitse romaania. ->
 Ulkopuolinen lukee ja ei tiedä sinulle itsestäänselvyyksiä.
• Järjestelmä tukkeutuu / kaatunut AINA viimeisenä päivänä… Ole siis
ajoissa ja pääset helpommalla huomattavasti
• Omarahoitusosuus tulee täyttyä koko hankkeen budjetista! -> Ei vain
haettavan summan osuudesta! (25 %)
• Hallituksen päätökset puuttuneet liian usein
• Kaksivuotisissa hankkeissa myös toinen vuosi alustavana mukaan
• Vakiinnuttaminen! Miten se tehdään?
• Tuo tase esille varsinkin päätoimisten haussa. Ei vain edellisen vuoden
tilinpätös -> Maksuvalmius…
• Lobbaa liittoasi 
• TÄYDENNYSPYYNNÖT VIIKOSSA / GMAILIT USEIN ROSKAPOSTIIN
Liiku Hyvässä Seurassa

AJANKOHTAISTA KYMLI:
-

VEROTUSKOULUTUS 20.11

-

NAISTEN URHEILU MEDIASSA SEMINAARI 28.11

-

URHEILUGAALA 26.1.2018 -> EHDOKAS ESITYKSET AUKI

-

LUMILYHTYARVAT

-

EU TIETOSUOJA

www.kymli.fi
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