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SEURANTALOJEN 
KORJAUSAVUSTUKSET
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• Kotiseututyön valtakunnallinen keskusjärjestö
• Suomen suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö
• Perustettu vuonna 1949 

• Noin 840 yhteisöjäsentä ja 220 henkilöjäsentä
• Jäsenkentässä noin 150 000 paikallistoimijaa



Seurantalot - rakennusperintöä ja kulttuuriympäristöä 

Yhdessä rakennetut – yhdessä korjatut – 2500 aatteen taloa



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

• Valtionavustus, jaettu vuodesta 1978

• Avustusta saanut yli 1900 taloa, 
yhteensä yli 56 milj. euroa

• Opetus- ja kulttuuriministeriö antanut Suomen 
Kotiseutuliiton tehtäväksi vuodesta 2004 lähtien

• Avustus jaetaan yhteistyössä Seurantalojen 
neuvottelukuntaan kuuluvien järjestöjen sekä 
OKM:n, YM:n, Museoviraston ja Kuntaliiton 
edustajien kanssa



SEURANTALOJEN KORJAUSAVUSTUS

• Vuosittain jaettu 1,7  M€ korjausavustuksia 
(veikkausvaroja)

• Avustus on harkinnanvarainen,  
myönnetään n. 70 % hakijoista 

• Vuosittain n. 300 hakijaa

• ka. avustusprosentti  45 %, ka. avustus 9000-10000 €

• Avustuksen suuruus riippuu töiden laajuudesta ja 
laadusta ( 3000 – 40 000 € )



KORJAUSAVUSTUSTEN TAVOITTEET

• Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennusperinnön 
ja sen arkkitehtuurin erityispiirteiden vaaliminen 

• Seurantalojen kunnossapito sekä 
toimintaedellytysten parantaminen 

• Kaikille käyttäjille avoimien kokoontumis- ja 
kulttuuritilojen säilyttäminen

• Talkooperinteen ylläpitäminen paikallisyhteisön 
voimavarana 



AVUSTUSKELPOISUUS

HAKIJA

• Rekisteröity yhdistys tai vastaava yleishyödyllinen yhteisö

• Ensisijalla työväenyhdistykset, nuorisoseurat, 
maamiesseurat, pienviljelijäin yhdistykset ja osastot, 
raittiusyhdistykset, marttayhdistykset, VPK-yhdistykset, 
kotiseutuyhdistykset, maataloustuottajain yhdistykset, 
manttaalisäätiöt, kyläyhdistykset, puolueosastot, 
urheiluseurat

• Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää myös muun 
vastaavanlaisen yhteisön omistaman seurantalon 
korjaamiseen.



AVUSTUSKELPOISUUS

KOHDE

• Talo hakijan omistuksessa tai vuokrattu 
avustuskelpoiselta yhteisöltä 

• Tontti oma tai vähintään 15 v. vuokrasopimus

• Talon seurantalomainen käyttö

• Pääosa tiloista avoimia eri käyttäjille 

• Talossa on vakiintunutta toimintaa



AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS

TYÖT

• Korjausten suunnittelu 

• Rakenteiden ja rakennusosien korjaamine 

• Talotekniikan asennus- ja korjaustyöt: 
sähkö, LVI, lämmitys

• Kiinteän kalustuksen ja sisustuksen 
kunnostamiseen ja hankkimiseen

• Ei aiemmin aloitettuihin korjaustöihin



TYÖT

• Välttämättömiin muutos- ja 
lisärakennustöihin kuten esteetön 
sisäänkäynti ja wc-tilat

• pihatöihin, piharakennusten 
korjaamiseen

• Kiinteään erikoisvarustukseen, 
lähinnä näyttämövarusteet  

• ei EU-osarahoitteisiin hankkeisiin

AVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS



AVUSTUKSEN HAKU JA KÄYTTÖAIKA 

• Hakuaika syyskuussa, päättyy 30.9. klo 16

• Hausta tiedotetaan elokuussa 2016

• Hakemus (Kotiseutuliiton lomake tai verkkopalvelu)

• Avustuksen käyttöaika myöntämisvuosi ja kaksi 
seuraavaa vuotta 

Uudistuksia 2016 lähtien

• uusille avustuksille ei myönnetä jatkoaikaa

• Ennen avustuspäätöstä aloitettaville töille on 
pyydettävä ennakkolausunto (SKL)



HAKEMUS
LOMAKE :

• Perustiedot (hakija, talo) ja lyhyt selostus hankkeesta ja 
perustelut korjausten tarpeellisuudesta 

• Hankkeen aikataulu ja kustannusarvio

• Avustuksen käyttötarkoitus ja rahoitussuunnitelma

LIITTEET: 

• Yhdistyksen toiminta-asiakirjat 

• Todistus talon ja maan omistus- tai hallintaoikeudesta 
(uudet hakijat)

• Asianmukaiset korjaussuunnitelmat

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset



HYVÄ HAKEMUS
- HYVIN SUUNNITELTU KORJAUSHANKE

• Korjauksiin perehtynyt pääsuunnittelija, joka
hallitsee rakentamismääräykset, vanhat
rakennustekniikat ja -materiaalit , osaa
yhteensovittaa eri alojen työt

• Kuntokartoitus

• Kokonaissuunnitelma = talon korjaustarpeet 3-5 
vuoden aikana

• Kustannusarvio (suunnittelu, työkustannukset , 
materiaalit)  

• Toteutussuunnitelma hakemus vuoden töistä
(piirustukset , työselitys)



LISÄTIETOJA

www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

Twitter @seurantalot | www.seurantalot.fi

http://www.kotiseutuliitto.fi/seurantaloavustukset

