
Urlus, Leader, OKM Seuratuki –
Miten hiihtoseurat voivat hyödyntää erilaisia 
hankkeita toiminnan kehittämisessä

Seurawebinaarikausi 2022-2023

12.9.2022



Webinaarin ohjelma

Klo 18:00 Webinaarin avaus (Tilda Rajamäki)

Klo 18:05 Urlus, Leader ja OKM-seuratuki (KP Seppänen)

Klo 18.20 Valmennusrahasto (Tilda Rajamäki)

Klo 18.30 Seuratuki hiihtoseuran tukena (Pakilan Veto)

Klo 18.50 Webinaarin päätös
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Urlus, Leader ja OKM-
seuratuki
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Yleistä tukihankkeista

1. Ota selvää mahdollisuuksista

2. Suunnittele hyvin ja seuratoimintalähtöisesti

3. Lue kriteerit (ja aikaisemmat avustuspäätökset) ja 
pyri vastaamaan niihin oman toiminnan kautta

4. Yksinkertainen on kaunista

Mitä hankkeen jälkeen tapahtuu?

Ei hankkeita hankkeiden takia.

Jaksa yrittää.



Urlus

Kenelle? 

Mihin tarkoitukseen? Painopistealueita ovat nuoriso, urheilu- ja liikuntakasvatus sekä 
vapaaehtoinen maanpuolustus. Urheilussa ja liikuntakasvatuksessa Säätiön tuki painottuu 
suunnistuksen, ampumaurheilun, hiihdon ja ampumahiihdon tukemiseen

Milloin voi hakea?

Vuosittainen hakuaika 1.10.20xx – 31.12.20xx

Muuta?

Avustukset voivat olla monivuotisia
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http://urlus.fi/

http://urlus.fi/


Leader

Kenelle? 

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä 
yrityshankkeeseen. Päärahoitus tulee EU:n maaseuturahastosta, ja siksi pääosa hankkeista 
on toteutettu maaseudulla. Hankkeiden painotuksissa ja tukimuodoissa alueellisia eroja

Milloin voi hakea?

Yleensä jatkuva haku, alueellisia eroja

Muuta?

Ole yhteydessä oman alueesi Leader-ryhmään ja selvitä mahdollisuuksia
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https://www.leadersuomi.fi/fi/

https://www.leadersuomi.fi/fi/


OKM-Seuratuki

Kenelle? 

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen 
lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voi hakea 
toiminnalliseen tai palkkaushankkeeseen.

Milloin voi hakea?

Vuoden lopussa, yleensä haku päättyy marraskuun lopussa.

Muuta?

OKM-Seuratuki-info 28.9. klo 17.30-18.30.
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https://okm.fi/-/seuratoiminnan-
kehittamistuki-seuratuki-

https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d
https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-


Muita mahdollisuuksia?

- https://www.urheiluopistosaatio.fi/

- Paikalliset toimijat, kunnat, säätiöt, yritykset

Mitä muita teille on tullut vastaan?
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https://www.urheiluopistosaatio.fi/


Nuorten urheilijoiden ja valmennuksen kehittämisen 
lahjoitusrahasto
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Lahjoitusrahaston varojen käyttötarkoitus

1. Mahdollistaa nuorten lahjakkaiden urheilijoiden kehittyminen
2. Mahdollistaa laajempi valmentajakoulutus tasoilla 1–3, jotta valmentajan ladulle saadaan 

enemmän osallistujia.
3. Mahdollistaa seuratyön laadun paraneminen

Lahjoitusrahaston seura-avustus

Seura-avustusta on mahdollista hakea seuran valmentajien osaamisen kehittämiseen. Koulutukset voivat 
olla Hiihtoliiton tasokoulutuksia, aluejärjestöjen koulutuksia tai Suomen Valmentajat ry:n järjestämiä 
koulutuksia. Avustus on mahdollista saada uusien valmentajien rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen, 
toiminnan uudelleen käynnistämiseen tai laajentamiseen sekä muuhun seuran valmennusta ja ohjausta 
tukevaan toimintaan.

Seuralla tulee olla vähintään 25 % omavastuuosuus.
Seura-avustuksen maksimisumma on 1500 €.
Hae avustusta viimeistään 21.10.2022 

Linkki hakulomakkeelle: https://hiihtoliitto.fi/seura-avustus-nuorten-urheilijoiden-ja-valmennuksen-
kehittamisen-lahjoitusrahasto/

https://hiihtoliitto.fi/seura-avustus-nuorten-urheilijoiden-ja-valmennuksen-kehittamisen-lahjoitusrahasto/


Seuratuki hiihtoseuran 
tukena (Pakilan Veto)
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Hiihtoliiton ajankohtaiset

Vastaa kyselyyn: "Kun lapsesi aloittaa maastohiihdossa" -opas

Lumilajit Liikuttavat - Aikuisten Hiihtokoulu tuotteen lanseeraus syys-lokakuun aikana

Liittokokous 15.10.2022

Taso 1 valmentajakoulutukset

SM-kisajärjestäjienkoulutus ja TD-kertauskoulutus Jyväskylässä 28.-30.10.

Kansallinen Hiihtopäivä 4.3.2023

Helsinki Ski Weeks 4-22.3.2023
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https://forms.gle/g5oR1H8Zpzn53cWa7
https://www.lumilajitliikuttavat.fi/
https://hiihtoliitto.fi/kutsu-liittokokoukseen-15-10-2022/
https://hiihtoliitto.fi/lajit/valmentajalle/
https://www.suomisport.fi/events/2d8b0c6b-3ce1-4a21-943f-7232b073f69a
https://www.suomisport.fi/events/fe5e8f0e-4711-444b-994b-1b89f73ec286
https://helsinkiskiweeks.fi/kansallinen-hiihtopaiva/
https://helsinkiskiweeks.fi/


Muita ajankohtaisia

Seurapaitapäivä 27.9.2022

OKM-Seuratuki-info 28.9.2022

Harrastamisen Suomen mallin verkostotapaaminen 3.10.2022

Pidä lapset turvassa urheilussa ja somessa – Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 
häirinnän ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja niihin puuttuminen” -koulutus 
6.10.2022

Tähtiseura-ohjelman yleisesittely (Tähtiseura-tukiklinikka) 13.10.2022
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/kampanjat/seurapaitapaiva/
https://www.suomisport.fi/events/dd0b7378-2678-4b65-a8be-4f29f040550d
https://harrastamisensuomenmalli.fi/tapahtumat/verkosto3-10/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/a1b04bd9-62c1-497f-9ace-b623d82ff424?displayId=Fin2559211
https://www.suomisport.fi/events/f29abbd8-3b1c-456e-9488-9b1184cfe921


Kiitos!

Tilaa seuratoiminnan uutiskirje 🔗 https://fi.surveymonkey.com/r/seuratoiminta-uutiskirje

Seuraavat webinaarit

28.9. Olympiakomitean järjestämä OKM seuratuki-info

***

25.10. Kestävyyslajien yhteistyö

***

XX.11. Huippu-urheiluvalmennus
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https://fi.surveymonkey.com/r/seuratoiminta-uutiskirje



