Liikunnan avustukset yhdistyksille

Liikkeelle – liikuntavastaavan käsikirja

1. Kunnan avustukset
Avustukset ovat kuntakohtaisia ja niiden
myöntämisperusteissa on suuria kuntakohtaisia eroja.
Liikunta-avustuksilla tuetaan liikunta- ja urheiluseurojen
sekä erityisliikuntajärjestöjen toimintaa ja siten luodaan
edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjonnalle sekä liikunnan
ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään
liikunta- ja urheiluseuran sekä erityisliikuntajärjestöjen
perustoimintaan.
Avustusten kohdentamisesta päättää useimmiten
kunnan liikunta- tai vapaa-ajanlautakunta.
Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa
esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
Avustushakemukseen tulee sisältyä tai siihen tulee
lisätä liitteeksi toimintasuunnitelma ja talousarvio
toimintakaudelle. Avustuksen maksatuksen ehtona on,
että yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Avustus
maksetaan hakijan esittämän meno- ja tulolaskelman ja
siihen liittyvien tositteiden perusteella. Liikunnan
kohdeavustuksia myönnetään tavallisesti vain
rekisteröidyille yhdistyksille.
Hakuajat
Avustusten tyypillisin hakuaika on alkuvuosikevät.
Lisätietoa ja hakemuskaavakkeita saa kuntien
liikuntapalvelukeskuksista, kunnan liikuntatoimesta
tai kunnan www.sivuilta/liikunta.

2. Aikuisten terveyttä edistävän
liikunnan avustukset
Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan
avustusjärjestelmää uudistetaan. Kaikki aikuisten
liikunnan hakuajat päättyvät jatkossa samaan aikaan
syyskuun lopussa, paitsi KKI-tukea voi hakea
edelleen myös keväällä.
Jatkossa tukea voi hakea kolmesta eri lähteestä:
1) Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
valtionavustukset valtakunnallisille ja alueellisille
hankkeille,
2) ELY-keskukset paikallisille kuntahankkeille ja
3) KKI-ohjelma muille paikallisille hankkeille.
Uusi järjestelmä on rakenteeltaan vastaavanlainen
lasten ja nuorten liikunnan hakujärjestelmän kanssa.

Tavoitteena on selkeyttää hakuprosessia ja lisätä
neuvontaa, parantaa hankkeiden seurantaa sekä
edistää hakijoiden tasapuolista kohtelua. Hakuaikataulu
on sovitettu yhteen sosiaali- ja terveysministeriön
/Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Rahaautomaattiyhdistyksen (RAY) hakuprosessien kanssa.
Lisätietoa hakuohjeista:
www.minedu.fi/OPM/Verkkouutiset/2013/08/aikuisliikunt
a.html

Yhdistysten KKI-hanketuki ennallaan
Liikunnan aluejärjestöt, seurat, järjestöt,
paikallisyhdistykset, työyhteisöt ja vastaavat hakevat
entiseen tapaan paikallista hanketukea Kunnossa
kaiken ikää -ohjelmalta.
Yhteistyökumppanina voi olla kunta tai toinen
järjestö/yhdistys, ja siihen kannustetaankin. KKIhankkeiden painopistealueisiin on tullut hieman
lisäyksiä. Painopistealueina ovat liikuntaneuvonta
osana liikunnan palveluketjua, työyhteisöjen liikuntaa ja
terveyttä tukevat mallit, painonhallintaan liittyvät
liikunta- ja ravitsemusmallit sekä fyysisesti
huonokuntoiset
miehet. Lisätietoa:
www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=18

KKI-OHJELMA

2.1 Hanketukihaku
KKI-ohjelma on opetus- ja kulttuuriministeriön
sekä sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama
toimintaohjelma. Kunnossa kaiken ikää -ohjelma
jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille,
jotka järjestävät aloittelijoille sopivaa liikuntaa
sekä kehittävät keinoja houkutella terveytensä
kannalta liian vähän liikkuvaa aikuisväestöä
säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin.
Avustusta myönnetään hankkeille, jotka parhaiten
täyttävät seuraavat hakukriteerit:
• Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee
ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen
elämäntavan alkuun.
• Hanke aktivoi liikkumaan aikuisväestöä,
joka liikkuu terveytensä kannalta liian vähän.
• Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille
kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen
tavoite.
• Hankkeen hakema avustus on korkeintaan

Liikunnan avustukset yhdistyksille
puolet kokonaiskuluista. Tukea ei myönnetä
mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin
eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
• KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös
sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan
aloittamista ja tavoitteita.
Hakuajat
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma jakaa kaksi kertaa
vuodessa taloudellista tukea paikallisille toimijoille.
Hanketuen viimeiset hakupäivät ovat 31.3.
ja 30.9. Hanke voi saada avustusta vain kerran
vuodessa eli joka toisella hakukierroksella.

2.2 Koulutustukea vertaisohjaajalle ja
yhdistyksen liikuntavastaavalle
Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman koulutustukea
voivat hakea rekisteröidyt yhteisöt, joissa on
toiminnassa tai suunnitteilla käynnistää vertaisohjattuja
yli 40-vuotiaille suunnattuja liikuntaryhmiä. Ryhmän
osallistujat ovat terveytensä kannalta liian vähän
liikkuvia. Koulutustuen hakijana voi olla yhtälailla
vertaisohjaaja ja liikuntavastaava. Painopistealueina
tuen myöntämisessä ovat vertaisohjaajuus,
liikuntaneuvonta ja liikuntatoiminnan organisointi
(esimerkiksi yhdistyksissä).
Päätökset postitetaan kuukauden kuluessa
hakemuksen saapumisesta. Koulutustuki maksetaan
hakijalle jälkikäteen koulutustositetta vastaan.
Koulutustukea myönnetään alla olevien kriteereiden
mukaan.
• Tukea myönnetään vertaisohjaajalle,
jolla on valmis tai alkava ryhmä.
• Vertaisohjaaja ohjaa ja aktivoi liikkumaan yli
40-vuotiaita, jotka liikkuvat terveytensä
kannalta liian vähän.
• Tukea myönnetään liikunta-alan koulutukseen,
johon voi myös sisältyä muita terveyteen
liittyviä aiheita.
• Koulutus palvelee ryhmän ja vertaisohjaajan
tarpeita. Vertaisohjaaja on sitoutunut ryhmän
ohjaamiseen.
• Haettava avustus on enintään puolet
kokonaiskuluista.
Myönnettävä avustus on korkeintaan 300 euroa
vertaisohjaajaa kohti. Uudistettu koulutustukiesite on
tilattavissa KKI:n toimistolta. Lisätietoa ja esite pdf:nä:
http://www.kki.likes.fi/pages/content/Show.aspx?id=19
KKI-ohjelman tukimuodoista antaa lisätietoja
tanja.onatsu@likes.fi puh. 050-441 4025.
Lisätietoja KKI:n sivuilta: www.kki.likes.fi
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4. OK-Opintokeskus
Vertaisopintoryhmä (entiseltä nimitykseltään
opintokerho) on osa yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa.
OK-opintokeskus tukee jäsenjärjestöihinsä
kuuluvien vertaisopintoryhmien toimintaa
taloudellisesti ja pedagogisesti. Vertaisopintoryhmä
sopii yhdessä oppimistavoitteensa ja
aikataulunsa. Ryhmän jäsenet oppivat taitoja ja
tietoja toinen toisiltaan. Opintoryhmätoiminta
on ihanteellinen tapa lisätä yhteisöllisyyttä, jakaa
osaamista, tutkia ja kokeilla uutta.
Yhdistysten liikuntaryhmät voivat olla
vertaisopintoryhmiä
silloin, kuin ne toteutuvat vertaisohjaajavetoisesti.
Lisätietoja: Liisa Leskinen, koulutussuunnittelija,
puh. (09) 4153 4228, GSM 040 717 7021,
liisa.leskinen@ok-opintokeskus.fi,
www.ok-opintokeskus.fi/vertaisopintoryhmat

5. Muut
• Soveltava Liikunta SoveLi ry
www.soveli.fi/soveli/jasenpalvelut/projektiavustus
• Läänien sisäiset rahoitukset, aluerahastot
www.ely-keskus.fi
• Paikalliset Lions clubit www.lionsliitto.fi
• Paikalliset Rotary järjestöt www.rotary.fi
• Säätiöt www.saatiopalvelu.fi
CIMO on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
asiantuntija- ja palveluorganisaatio www.cimo.fi
• Raha-automaattiyhdistys ry (RAY) saattaa olla
jatkossa yksi liikunnan paikallishankeavustusten
myöntäjä, etenkin jos hakijana on
useampi paikallisyhdistys yhteistyössä.
https://www.ray.fi/fi/jarjestot/hakeminen

