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-webinaari
16.10.2021

Tervetuloa!
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Aikataulu:

9.00 Avaus

9.10 Vastuullisuus lumilajeissa, Kati Lehtonen 

9.30 Seuran kulttuuri menestystekijänä, Sirpa Korkatti

10.30 Kilpailujen ja tapahtumien livestriimaus

11.15 Ajankohtaiset asiat

12.00 Päätös 



Ajankohtaista

• Startti Ladulle kiertue:
4.10. Hämeenlinna
11.10. Iisalmi
12.10. Varkaus
18.10. Lappeenranta
18.10. Sodankylä
25.10. Kokkola

• Tulevat Seurawebinaarit:
•Torstai 28.10.2021 klo 18:00: Seuratuki-info
•Tiistai 9.11.2021 klo 18:00: Latu Lentoon – mäkihypyn ja yhdistetyn webinaari
•Keskiviikko 17.11.2021 klo 18:00: Maastohiihdon johtoryhmän seuratunti
•Keskiviikko 8.12.2021 klo 18:00: Lasten hiihtovalmennus ja erityisliikunta seuroissa

https://hiihtoliitto.fi/seuratoiminta/seurawebinaarit/
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Ajankohtaista

• Vuoden Tähtiseura ja Vuoden Fiksu Seura -palkintojen haku on auki 1.-20.10.!

• Vuoden Tähtiseura-palkinto:
• Lasten ja nuorten liikuntaa esimerkillisesti edistävä seura, pääpalkinnoin arvo 

5000€, lisäksi 14 seuraa palkitaan 1000€ palkinnolla
• Aikuisliikuntaa esimerkillisesti edistävä seura, pääpalkinto 3000€

• Vuoden Fiksu Seura -palkinto:
• Ympäristön kannalta fiksusti toimiva seura, paras toimintatapa palkitaan 2000€

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/palkinnot/

9



Ajankohtaista

• Taso 1 koulutukset:
• Mikäli seura haluaa tilata tason 1-koulutuksia, voi viestiä suoraan Hennalle:

henna.tanhuanpaa@hiihtoliitto.fi

• Fair Donation –lahjoitusalustan julkistus, kun rahankeräyslupa saatu. Aluksi mukana 
kahdeksan seuraa, mutta kaikki halukkaat ovat tervetulleita mukaan heti alusta alkaen. 
Fair Donationilta ollaan pilottiseurojen yhteyshenkilöihin yhteydessä seuraavien kahden 
viikon aikana.

• Kilmo-koulutuksia tulossa loka-marraskuussa, Eevalta tulossa infoa lähiaikoina.

• Helsinki Ski Weeks – Stadion Sprinttiin 24.2.2022 tulossa lipputarjous seuroille 
(Lippupisteeltä alennuskoodi, josta viestitään mm. seurakirjeissä)

• Liittykää seurakirjeiden postituslistalle, sanaa eteenpäin seuran sisällä!
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Tuiskun lajikoulut

Tuiskun Latukone

• Tarkoitettu 6-12 –vuotiaille hiihdon vasta-alkajille

Tuiskun Lumitykki

• Tarkoitettu 9-12 –vuotiaille hiihtäjille

Tuiskun Mäkikotka

• Tarkoitettu 6-12 –vuotiaille mäkihypyn aloittelijoille

Tuiskun Lumilajikoulu

• 5-12 –vuotiaille suunnattu kokeilutuote, jossa lapset ja perheet pääsevät kokeilemaan 
ampumahiihtoa, mäkihyppyä, suksicrossia ja maastohiihtoa.
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Tuiskun lajikoulut
https://www.lumilajitliikuttavat.fi/tuiskun-koulut/
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Seuratoiminnan kehittämistuki 
(seuratuki) 2022

Haku tapahtuu Suomisportin kautta ja hakuaika on marraskuu 2021

> Hakuohjeet ja kriteerit eivät muutu edellisvuodesta, ministeriön sivuilla olevat 
ohjeet ja kriteerit ovat ajan tasalla, www.minedu.fi > seuratuki

Hankerahoitusta voi hakea toiminnallisiin- sekä palkkaushankkeisiin

> Hakusumma 2 500-25 000€

Seuratuen määräraha tulee pienenemään huomattavasti ensi vuodesta lähtien

> Myöntämiset vaikeutuvat hakemusmäärien kasvaessa

> Tärkeää pyytää hakemukselle sparrausta lajiliitosta ja Liikunnan aluejärjestöistä

Edellisen vuoden raportointi (myös kaksi vuotiset hankkeet)

> Muistakaa tehdä ministeriölle selvitys päätöskirjeessä mainittuun päivään 
mennessä ja annettujen ohjeiden mukaan paperisena lomakkeena



Seuratoiminnan kehittämistuki 
(seuratuki) 2022

Seuratuki-info webinaari to 28.10. klo 18-19:30

> Tarjolla erittäin kattava info tuen hakemiseen

> Suositeltava kaikille seuroille, jotka ovat harkinneet tuen hakemista tai haluavat 
saada lisätietoa aiheesta

> Ilmoittautuminen Suomisportissa 27.10. mennessä 
https://hiihtoliitto.fi/seuratoiminta/seurawebinaarit/

Käykää vastaamassa seuratukea koskevaan kyselyyn ennen seuratuki-infoa (28.10.)

> https://forms.gle/FQ9skuPKyVp5BDEx9

Seuratuki asioissa seuroja sparraa Sandra Sirén 1.-30.11. 

> Yhteinen startti seuratuki-infossa!

> Yhteydenotot Sandraan seuratuki-info webinaarin jälkeen
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