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SFL tiedottaa 7/2020: SeuratuEN haku, suomalaisen harrastamisen malli ja 
muuta ajankohtaista 

Tervehdys seuran yhteyshenkilö!


Tästä tiedotteesta löydät seuraavat kokonaisuudet:


- Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen haku käynnistyy 13.11.

- Harrastamisen mallin pilottiin haetaan kuntia mukaan – jaossa on lähes 10 miljoonaa 

euroa lasten ja nuorten harrastuksiin

- Lisenssi-sivu ja ohjeet päivitetty

- Yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy -osiota päivitetty liiton sivuilla

- Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys yleisseurojen tilanteesta ja tulevaisuudesta


Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen haku käynnistyy 13.11. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seuratoiminnan kehittämistuen haku ensi vuodelle 
on käynnissä 13.11.-18.12.2020. Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja 
nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan 
kehittämiseen.


Ideoita seuratoiminnan avulla toteutuista hankkeista on koottu muun muassa LIKESin 
julkaisuun: https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2020/03/2597-
likes_ideoita_urheiluseuroille_210x210_web_02.pdf 


Lisätietoja avustuksesta (mm. avustuksen tarkoitus, käyttöehdot, kriteerit) OKM:n 
nettisivuilla: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki- 


Harrastamisen mallin pilottiin haetaan kuntia mukaan – jaossa on 
lähes 10 miljoonaa euroa lasten ja nuorten harrastuksiin 

Suomeen on valmisteltu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toimesta suomalaista 
harrastamisen mallia. Harrastamisen Suomen malli tuo lisää harrastuksia lasten ja nuorten 
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koulupäivän yhteyteen ensi vuoden alusta lähtien. OKM toteuttaa pilotin, johon haetaan 
parhaillaan mukaan kuntia. Hakuaika päättyy 2.12.2020. 


Harrastukset pilotointiin valitaan kunkin koulun oppilaiden toiveita noudattaen. Kunnat 
voivat selvittää toiveita ministeriön Koululaiskyselyllä tai kuulemalla lapsia ja nuoria muulla 
tavoin. Koululaiskysely on lähetetty suoraan kouluihin. Myös frisbeegolf on 
Koululaiskyselyn kartoituksessa mukana. 


Miten seurat voivat päästä mukaan? 

Harrastamisen Suomen malli luo myös seuroille mahdollisuuden kuntayhteistyöhön 
koulupäivän yhteyteen rakennetun harrastustoiminnan muodossa. Osana mallia kunnat 
voivat kaikille maksutonta harrastustoimintaa esimerkiksi ostopalveluna urheiluseuroilta ja 
yhdistyksiltä. Toiminta on suunnattu perusopetuksessa oleville lapsille ja nuorille. Oman 
kunnan osalta asiasta voi olla yhteyksissä opetuksen järjestäjiin sekä ilmaista 
kiinnostuksensa harrastustoiminnan järjestämiseen.


Lisätietoja: https://www.olympiakomitea.fi/2020/10/19/harrastamisen-suomen-malli-
starttaa-marraskuun-harrastusviikolla/ 


Lisenssi-sivu ja -ohje päivitetty 

Uusi lisenssien myyntikausi on käynnistynyt tällä viikolla Suomisportissa. Seurojen 
yhteyshenkilöille ohjeistus uutta myyntikautta varten on toimitettu sähköpostitse 
perjantaina 23.10. 


Liiton verkkosivuilla ohjeet lisenssiasioihin löytyvät täältä: https://frisbeegolfliitto.fi/
lisenssi-ja-vakuutus/ 

Seurojen Suomisporti-ohjeet on koottu tänne: https://frisbeegolfliitto.fi/suomisport/ 


Yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy -osiota päivitetty liiton sivuilla  

Liiton verkkosivuille koostettua Yhdenvertaisuus ja häirinnän ehkäisy -osiota on päivitetty. 
Sivu pitää nyt sisällään muun muassa liiton yhdenvertaisuussuunnitelman ja 
kurinpitosäännöt, toimintaohjeet epäasiallista käytöstä kokevalle, seuroille vinkkejä 
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mahdollisten häirintä- tai syrjintätapausten käsittelyä varten (Et ole yksin -palvelun ohje) 
sekä toimintamallin, miten liittoon tulleet aihetta koskevat valitukset tai huolet käsitellään.


Osio liiton verkkosivuilla: https://frisbeegolfliitto.fi/yhdenvertaisuus/


Opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys yleisseurojen tilanteesta ja 
tulevaisuudesta 

Pyynnöstä välitän tiedon yleisseurojen johdolle suunnatusta kyselystä. Viimeinen vastaus 
päivä on 22.11.2020. Huomioithan, että kysely on tarkoitettu vain yleisseuroille (määritelmä 
löytyy alle liitetyn saatekirjeen toisesta kappaleesta.


Seurakysely yleisseurojen johdolle 

Suomalaisilla urheilun yleisseuroilla on pitkä ja vahva perinne, mutta yleisseurojen 
näkökulmasta selvityksiä ja tutkimuksia on tehty erittäin vähän.  Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitystyön yleisseurojen tilanteesta ja 
tulevaisuudesta.  


Yleisseuraksi luokitellaan tässä yhteydessä 1) liikuntaa tai urheilua päätarkoituksena 
toteuttava rekisteröity yhdistys (ry) 2) seura itse kokee olevansa yleisseura ja 3) seuran 
sisällä toimii vähintään kaksi erilliseksi jaostoksi organisoitua lajia, liikuntamuotoa tai 
toimintamuotoa. 


Selvityksellä haetaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:


- Kuinka yleisseurojen määrä eri lajeissa ja maan eri osissa jakautuvat? 

- Miten yleisseurojen toimintamallit eroavat toisistaan? 

- Kuinka vahvat yleisseurat ovat menestyksensä luoneet? 

- Miksi lajijaostoja eroaa yleisseuroista? 

- Mitkä ovat yleisseurojen toimintamallien vahvuudet ja heikkoudet – uhat ja 

mahdollisuudet? 
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Kyselyssä on kolme teemaa: 


1) Yleisseuran perustiedot ja historia, 

2) Yleisseuran nykytilanne ja 

3) Yleisseuran tulevaisuus. 


Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on varmasti vaikuttanut kaikkien seurojen 
ja myös yleisseurojen toimintaan. Kyselyn pääpaino on yleisseurojen sisäisissä asioissa ja 
yleisseurojen välisissä toimintamallien eroissa. Kyselyn lopussa kysytään Koronan 
vaikutuksista seuranne toimintaan.


Kyselyyn vastaaminen: 


- Kyselyn vastaajaksi toivomme yleisseuran puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan; tai 
jonkun muun yleisseuran johtohenkilön, joka tuntee hyvin yleisseuran toiminnan 
kokonaisuutta.


- Kyselyn vastaamiseen menee seurasta riippuen noin 30-50 minuuttia

- Vastaukset kyselyyn toivomme viimeistään sunnuntaina 22.11.2020. 


Seurakyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/
5A0980A3412B5EE4 


Suomessa ei ole seuroista yhtä kattavaa rekisteriä, joten voitte saada kyselyyn 
vastauspyynnön useammalta lajiliitolta tai liikuntajärjestöltä. Toivomme, että saamme 
yleisseurastanne kuitenkin vain yhden vastauksen.  Seurakysely toimii selvityksen 
päätietolähteenä. On tärkeää saada hyvä ja kattava otos kaikista yleisseuroista. Kiitos 
avustasi. Olemme yhteisellä asialla. 


Kyselyn lisäksi muina tietolähteinä selvityksessä käytetään:


1) Olemassa olevia tietoja yleisseuroja koskien, 

2) Lajiliittojen ja järjestöjen seuratoiminnan asiantuntijoiden haastatteluja ja 

3) Yleisseurojen seurajohtajien haastatteluja. 


Loppuraportti aiheesta valmistuu 31.5.2021 mennessä. Loppuraportti toimitetaan kaikille 
kyselyyn vastanneille seuroille. Syksyllä 2021 selvitystä esitellään suoraan seuroille, mutta 
myös lajiliitoille ja seuratoiminnan muille olennaisille sidosryhmille. 
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Selvitystyön toteuttaa Smart Sport-osuuskunnan asiantuntijat Pasi Mäenpää ja Anni 
Polari.


Pasi Mäenpää 
Seura-asiantuntija / Smart Sport Osuuskunta 
pasi.maenpaa@smartsport.fi      
p. 040 – 7788 993
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