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Seuratoiminta on suomalaisen 
liikunnan ja urheilun kulmakivi

Seurojen päätehtävä on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan.
Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? 



Moni taho 
tarvitsee 

seuratietoa

Seurat

Kunnat

Lajiliitot, 
aluetoimijat

Valtionhallinto, 
kattojärjestöt

Tutkijat, 
media

Ihmiset 
yksilötasolla



Tilanne nyt
Yli 300 kuntaa

Noin 150 valtakunnallista ja alueellista järjestöä ja toimijaa
Yli 11 000 seuraa

Jokaisella oma tapansa kerätä ja käsitellä seuroja ja seuratoimintaa koskevaa tietoa.

KUSTANNUKSET?! 
Järjestelmien ylläpito ja kehittäminen vs. seurojen tukeminen?

Tieto ei kerry mihinkään.
Emme voi vertailla.
Ei ole rajapintoja.

Ei ole yhteisesti sovittuja kriteerejä ja luokituksia.
Meillä ei ole mitään ajantasaista yhtenäistä tietoa.



Sama 
tuska

Yhteinen 
tavoite



• Kunnat
• Avustusprosessien tehostaminen
• Koko ajan käytössä ajantasainen tieto seuroista
• Raportit ja vertailutiedot 

• Seurat
• helpottaa jatkossa seuran tietojen hallintaa ja käsittelyä. 
• seurat ovat näkyvillä suomalaisella seurakartalla
• ihmisillä on helpommin mahdollisuus saada tietoa toiminnastanne.
• Seuraverkko tarjoaa viestintätyökalun seurojen välillä.
• Seuraverkosta vertailukelpoista tietoa suomalaisesta seuratoiminnasta.
• Tulevaisuudessa iso osa avustuksista haetaan Seuraverkon kautta. Siitä rakennetaan 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella valtakunnallista kaikkia toimijoita 
palvelevaa järjestelmää. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää Seuraverkkoa jo nyt seuratoiminnan 
kehittämistuen hakemiseen ja jakamiseen.



• Lajiliitot ja aluetoimijat
• Oman lajin / alueen seurojen tiedon hallinta 
• Ajantasaiset yhteystiedot ja –rekisterit

• Tutkijat
• Seuratoimintaa koskevan tiedon helpompi kokoaminen, käsittely ja 

hyödyntäminen

• Valtionhallinto ja kattojärjestöt
• Toiminnan laajuuden ymmärtäminen
• Tiedolla johtamisen tärkeys tässä päivässä

• Media
• Helpommin ja paremmin tietoa seuratoiminnasta

• Ihmiset yksilötasolla
• Harrastusten haku



2014 Opetus- ja 
kulttuuriministeriön 
rahoitus

2014-2016 Pilotointi LiikUn Rajattomasti 
liikuntaa Turun seudulla -hankkeessa
• käytössä kuntien avustusprosessissa
• OKM:n seuratuen haku järjestelmän kautta 

vuosina 2015-2016

Seuraverkon 
laajentaminen 
valtakunnalliseksi

Step by step



Seura-
verkko.fi

Seura

Seura

Järjestöt

TutkimusKunta

Valtion-
hallinto

Seura

Tavoitteena avoimet rajapinnat – kaikki voittavat

Seurojen jäsenrekisteri- ja 
tiedonhallintatyökaluja 

tuottavat tahot –
rajapintakuvaus löytyy 

Seuraverkosta, rajapinnan 
avaaminen mahdollinen 
vaikka heti, rajapinnan 

avaaminen kilpailuvaltti 
yrityksille!

PRH:n tietojen 
yhdistämienn

Seuraverkkoon on 
mahdollista ja tätä 

selvitellään parhaillaan 
paremmin.



Seuraverkko ja Urheilun ja liikunnan 
yhteinen palvelualusta (Juha Saapunki)



Tilanne. Än - yyy - tee. Nyt!

• n. 1 700 seuraa
• n. 1 550 seuratukihakemusta jätetty
• Tällä hetkellä käyttävät kunnat: Kaarina, Mynämäki, Naantali, 

Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo
• Vuonna 2017 aikana käyttöön ottavat kunnat: Huittinen, 

Loimaa, Ylöjärvi, Merikarvia, Orivesi, Pälkäne, Lempäälä, 
Mänttä-Vilppula, Ruovesi, Virrat 

www.seuraverkko.fi

http://www.seuraverkko.fi/
http://www.seuraverkko.fi/
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Miten Seuraverkko leviää?
Pääasia: Seurat vievät omat tietonsa Seuraverkkoon. 

Miten tätä edistetään:

Kun kunnat ottavat sitä käyttöön (kaikki tietyn kunnan seurat mukaan) 

Alueellisen yhteistyön kautta kuntiin: alueelliset Seuraverkkoinfot -> kuntakohtaiset 
käyttöönottoprosessit -> seuratason käyttöönottokoulutukset?

Kun lajiliitot ottavat sitä käyttöön (kaikki tietyn lajin seurat koko maassa)

Ministeriön seuratuen kautta

Kun tutkijat ottavat käyttöön (seuratoiminnan seurantatutkimus 2017 aineistonkeruu)

Ohjausryhmä perusteilla



• Alueelliset Seuraverkkoinfot kunnille: järjestetään yhteistyössä 
Seuraverkko (Hanna Pitkänen) + alueen johto ja seke

(osaksi alueiden kuntaseminaareja)

• Kuntakohtainen keskustelu ja neuvonta: Seuraverkko (Hanna Pitkänen 
ja Markku Patrikainen), koordinoidusti useampi kunta yhdessä koolle

• Seurojen neuvominen Seuraverkon käyttöönotossa: alueellisesti kevät ja 
syksy, syksy kytketään osaksi OKM:n seuratuki-infoja

Levittämissuunnitelma / Alueet (ajatus)



Sekejen perehdytys keväälle (itse järjestelmään)

• Milloin seuraava yhteinen tapaaminen?

Kuntatapaamisten yhteydessä mahdollisuus ohjeistaa ”kädestä pitäen”

Seuratukea koskeva koulutus syksylle

Seket – yhteistyöllä voimaa purjeisiin!



Alue Milloin seuraavan ajankohta?
Keski-Suomen Liikunta ry Helmikuu
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry Huhtikuu
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Huhtikuu
Kainuun Liikunta ry Toukokuu
Etelä-Savon Liikunta ry Yhdessä Toukokuu
Pohjois-Savon Liikunta ry Yhdessä
Pohjois-Karjalan Liikunta ry Yhdessä
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry Syksy
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry Syksy
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Kymenlaakson Liikunta ry Syksy
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry Yhdessä Joulukuu
Kainuun Liikunta ry Yhdessä
Lapin Liikunta ry Yhdessä

Alueiden kuntatapaamiset



Saitko kiinni?
www.seuraverkko.fi



Yhteystiedot

• Seuraverkko-hanke
• markkinointikoordinaattori Hanna Pitkänen, hanna.pitkanen@seuraverkko.fi, 

040 900 0838

• Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla
• projektipäällikkö Anu Oittinen, anu.oittinen@seuraverkko.fi, 

040 900 0849

mailto:hanna.pitkanen@liiku.fi
mailto:anu.oittinen@liiku.fi
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