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Kuka mahdollistaa sen, että valmentajat ja ohjaajat
voivat keskittyä omaan tehtäväänsä ja

vapaaehtoistoimijat kokea yhdistystoiminnan
mielekkääksi? 

Tässä koulutuskokonaisuudessa ei käsitellä ohjausta tai valmennusta, vaan
keskitytään täysin urheiluseuran arjen pyörittämiseen ja sen

kehittämisessä tarvittavan osaamisen lisäämiseen. Koulutuksen tavoitteena
on luoda kokonaiskuvaa, mitä seuran pyörittäminen nykypäivänä vaatii ja

mitä asioita vastuullisessa seuratoiminnassa tulisi ainakin huomioida.
Tarkoituksena on, että koulutus antaa osallistujalle uusia virikkeitä, hyväksi

todettuja malleja ja osaamista oman seuran kehittämiseen. 

 

Pallo haltuun
pesiksen seuratyössä

 
 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen Liikuntaopiston
(ISLO) ja Pesäpalloliiton kanssa. 



 

Petri Pennanen petri.pennanen@islo.fi ja 
koulutusasiantuntija Pasi Majoinen
pasi.majoinen@islo.fi 

Lisäksi koulutukseen työelämän
näkökulmaa ja case-esimerkkejä tuovat
seurakentän vierailevat asiantuntijat. 

Ilmoittautuminen

toinen osallistuja, hinta 300€
kolmas osallistuja, hinta 200€
loput osallistujat, hinta 100€/hlö

Kokonaisuus 500€/hlö (sis. introillan + 3 moduulia)

HUOM! Seuranne kannalta on varmasti vaikuttavinta,
jos koulutukseen osallistuu useampi henkilö! (esim.
henkilöstön lisäksi jäsenistöä seuran hallituksesta)

Koulutukseen voi osallistua myös moduuleittain,
tällöin hinta 200€/hlö (kaksi osallistujaa samasta
seurasta yht. 300€, rajattomasti osallistujia samasta
seurasta yht. 400€)

KouluttajaHinta

Toteutusmuoto
Koulutus toteutetaan täysin
etämuotoisena.

Jokainen moduuli sisältää luentojen
lisäksi orientoivan ennakkotehtävän
sekä seuraanne kohdennetun
kehitystehtävän!

Kenelle

Menestyvän seuratoiminnan rakentamisesta
Seuran suunnitelmallisesta ja tietopohjaisesta kehittämisestä
Vaikuttavan viestinnän toteuttamisesta
Vapaaehtoisten johtamisesta
Toimivan taloudenhoidon käytänteistä

Seuroissa työskenteleville erinomaisena osaamista syventävänä ja uusia virikkeitä
synnyttävänä täydennyskoulutuksena
Urheiluseuraan työllistyvälle
Seuran hallituksen jäsenille
Seura-aktiiveille / vapaaehtoispohjalta seuratyötä tekeville
Kaikille, jotka haluavat ymmärtää, millaista työskentely nykypäivän urheiluseuroissa on
– ja mihin suuntaan se on kehittymässä

Tämä koulutus on Sinulle, joka haluat lisää osaamista ja ymmärrystä

Kenelle?
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https://www.suomisport.fi/events/
ae606929-2e2a-4a76-b7a3-944ddfdaae95
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Yhdistystoiminnan periaatteet
Seuratyön erityispiirteet
Menestyvän seurakulttuurin anatomia
Trendit ja erottumistekijät
Case-esimerkki: ”näin me teimme sen”

Strategisen suunnittelun merkitys
Malleja seuran strategian ja avaindokumenttien rakentamiseen
Yhtenäisen pelaajapolun rakentaminen
Arvot ja menetelmät menestystekijöinä
Onnistumisen mittarit ja arviointi
Tietopohjaisen johtamisen ja toiminnanohjauksen periaatteet
Case-esimerkki seurakentältä

Malleja viestinnän suunnitteluun
Sisäisen viestinnän linjat ja työkalut
Esimerkkejä teknologian mahdollisuuksista
Kriisiviestinnän periaatteet
Tunne- ja vuorovaikutustaidot ja ihmisten kohtaaminen
Case-esimerkki: vapaaehtoisten johtaminen 

Hyvän hallinnon periaatteet
Vinkkejä talouden ja toiminnan suunnitteluun & budjetin rakentamiseen
Yhdistyksen talouden ja kirjanpidon peruslainalaisuudet
Urheiluseuran tulonlähteet – ideoita tulonlähteiden laajentamiseksi ja varainkeruun
tehostamiseksi
Koonti erilaisista avustus- ja lisärahoitusmahdollisuuksista
Case-esimerkki: mitä ohjelmistoja seuraan kannattaisi valita taloushallinnon, jäsenrekisterin 

Introilta
12.10.2022 klo 17.30-20

Moduuli 1: Jatkuvasti paremmin – suunnitelmallisesti toimiva
ja tietopohjaisesti ohjautuva seuraorganisaatio
2.11.2022 klo 17.30-20.15 ja 17.11.2022 klo 17.30-20.15 

Moduuli 2: Samalla sivulla – seuran sisäisen viestinnän käytänteet
11.1.2023 klo 17.30-20.15 ja 26.1.2023 klo 17.30-20.15

Moduuli 3: ”Kun kaikki paukut eivät menekään taloudenhoitoon
ja varainkeruuseen” – tasapainoinen talous toiminnan kivijalkana 
15.2.2023 klo 17.30-20.15 ja 2.3.2023 klo 17.30-20.15

     ja sisäisen viestinnän tehostamiseksi?

Koulutuksen sisältö
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