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Seurantalojen energia-avustus

• Tarkoitettu seurantalomaisessa käytössä olevia taloja ylläpitävien 
yhteisöjen tukemiseen vallitsevan energiakriisin aikana.

• Kohdistuu 1.10.2022–30.4.2023 aikana kohonneista energiakuluista 
aiheutuneisiin kustannuksiin.



Hakukelpoisuus (yhdistys)

• Avustusta voidaan myöntää seurantalomaista rakennusta ylläpitäville 
yleishyödyllisille ja oikeuskelpoisille yhteisöille

• Rakennusta ylläpitävän yhteisön tulee omistaa tai pitkäaikaisella 
vuokrasopimuksella hallita kiinteistöä

• Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, tulee avustusta hakea 
yhden yhteisön nimissä muilta saadulla valtakirjalla

• Hakijayhteisöllä voi olla elinkeinotoimintaa, mikäli sen tuotot 
käytetään yhteisön sääntöjen mukaiseen yleishyödylliseen toimintaan

• Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta



Hakukelpoisuus (talo)

• Talo on vapaassa kansalaiskäytössä. Se on rakennettu seurantaloksi ja 
taloa käytetään vapaaseen kansalaistoimintaan.

• Ainakin suurinta osaa talosta käytetään sekä yhdistystoiminnan tilana 
että harrastus-, kokoontumis- ja juhlatilana.

• Rakennuksessa on lämmitettynä ja ympärivuotisessa käytössä 
vähintään yksi suurehko kokoontumistila aputiloineen, mutta tilan ei 
tarvitse olla sali.

• Taloa ylläpitävä yhteisö päättää talon toiminnasta, ja järjestää itse 
siellä toimintaa



Hakeminen

• Avustusta voi hakea 6.3.–11.4.2023. Hakuaika päättyy tiistaina 11.4.2023 klo 
16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

• Tutustu hakuohjeisiin
• Hae tunnukset sähköiseen hakujärjestelmään (HUOM! Tätä hakua varten 

tarvitaan uudet tunnukset. Seurantalojen korjausavustusten tunnuksia ei 
voi käyttää).

• Täytä energia-avustushakemus sähköisessä järjestelmässä
• Mikäli et voi täyttää hakemusta sähköisesti, voit tilata paperisen 

hakulomakkeen energia-avustuskoordinaattori Elina Vullilta, puh. 044-
9722825. Paperisessa hakemuksessa riittää postileiman päiväys 11.4.2023.



Hakulomake

• Millaista kansalaistoimintaa rakennuksessa järjestetään
• Rakennuksen perustiedot ja tiedot lämmityksestä
• Energiahintojen nousun vaikutukset yhteisöllisen talon toimintaan ja talouteen 

1.10.2022–30.4.2023
• Hakijan toimenpiteet energian säästämiseksi ajanjaksolla 1.10.2022–30.4.2023 
• Onko rakennus saanut seurantalojen korjausavustusta kuluneen 5 vuoden aikana
• Onko rakennus saanut seurantalojen korona-avustuksia vuonna 2020 ja/tai 

vuonna 2021 
• Haettavan avustuksen määrä euroina

• Avustussumma ei voi kattaa 100 % avustuksen kohteena olevan rakennuksen 
energiakustannuksista



Hakemuksen liitteet

• Hakijayhteisön säännöt tai muu kuvaus yhteisön toiminnan tarkoituksesta ja talon 
käytöstä

• Hakijayhteisön viimeisin vuosi- tai toimintakertomus
• Hakijayhteisön viimeisin vahvistettu tilinpäätös
• Hakijayhteisön viimeisin allekirjoitettu tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan 

lausunto
• Avustuksen kohteena olevan rakennuksen lainhuutotodistus, kiinteistöverokuitti 

tai vuokrasopimus
• Lainhuutotodistus, https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/tietoa-kiinteistoista/osta-

kiinteistojen-otteita-ja-todistuksia
• Mikäli rakennuksen omistaa useampi yhteisö, sähköiseen hakemukseen liitetään 

muiden yhteisöjen allekirjoitettu valtakirja, jossa muut omistajat valtuuttavat 
hakijan hakemaan avustusta.



Lisätietoja ja apua

• Kotiseutuliiton sivusto
• https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-energia-avustus-2023/

• Kotiseutuliiton toimisto
• Kysy neuvoa hakemisesta ja järjestelmän käytöstä:

energiatuki@kotiseutuliitto.fi , puh. 044-9722825.
• Hakulomakkeen tekniset ongelmat

• seurantalot@vetokonsultit.fi
• Oman keskusseuran/aluetoimiston toimihenkilöt

• https://nuorisoseurat.fi/yhteystiedot/alueet/
• Toimialajohtaja Hannu Ala-Sankola, hannu.ala-sankola@nuorisoseurat.fi, 

puh. 0400-842838



Kiitos osallistumisesta!


