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Etäkoulutuksen aiheena
hyvän seuran hallinto
Urheiluseuran toiminta perustuu seuran omiin
sääntöihin ja yhdistyslakiin. Hyvä hallinto luo vahvan
ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tarjoamme nyt
hyvän seuran hallintoon tähtäävän koulutuksen etänä
tiistaina 18.8. klo 17.00 - 19.30.

Koulutuksen teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut
seurassa. Saat tietoa hyvän hallintotavan perusasioista ja yhdistyksen johtamisesta. Jos hallituksessa on uusia
tai uudehkoja jäseniä, on koulutus hyvä tapa perehdyttää uudet hallituksen jäsenet hallitustyöskentelyyn.
Kokeneille seurajohtajille koulutus antaa mahdollisuuden oppia toisilta seuroilta ja vaihtaa kokemuksia seuran
johtamisen haasteista ja onnistumisista.
Koulutus toteutetaan kokonaisuudessaa Teams-etätyökalulla. Koulutukseen osallistuaksesi sinulla täytyy olla
ladattuna Microsoft Teams -työkalu joko tietokoneelle, puhelimelle tai tabletille.
Kouluttajana toimii Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n seurakehittäjä Kirsi Martinmäki. Koulutus on osa
Liikunnan aluejärjestöjen ja Olympiakomitean seurajohdon koulutuskokonaisuutta. Koulutuksen hinta on 20 € /
hlö.
Ilmoittaudu 14.8.2020 mennessä.
(Kuva: Pixabay.com)

Koulutusta aloitteleville ohjaajille

Tämä on erinomainen startti aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan kokemusta
ohjaamisesta: Lasten liike -ohjaajakoulutus. Koulutuksesta saa erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön
työkaluja kaikille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun. Kouluttajana on Pirjo
Lehtinen.
Järjestämme aloittelevien ohjaajien koulutuksen Seinäjoella lauantaina 5.9. ja Kauhajoella lauantaina 12.9.
Koulutuksen hinta on 15 € / hlö sisältäen sähköisen materiaalin. Suomen Olympiakomitea tukee koulutusta.

Ilmoittaudu Seinäjoen koulutukseen 31.8. mennessä ja Kauhajoen koulutukseen 4.9. mennessä!

 

 

VETO-hanke käynnistyi
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen / ESR rahoittama
ja Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n hallinnoima
VETO-hanke käynnistyi elokuun alussa. VETO-
lyhenne tulee sanoista Vaikuttavaa elintapaohjausta ja
työvalmennusta. Kysymys ei ole siis pelkästään
työllisyyshankkesta, vaan hanke edistää erityisesti
myös muun muassa hyvinvointia, yhteiskunnallista ja
kulttuurista yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.
VETO-hankkeen projektipäällikkönä toimii Timo
Hämäläinen sekä työvalmentajina Mikko Rissanen
ja Tuula Sundberg . Toiminta-alueena ovat Alajärvi,

 

 

UUTISKIRJE elokuu 2020
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https://www.plu.fi/
https://plu.fi/hyvan-seuran-hallinto-koulutus-etakoulutus-teams/
https://plu.fi/lasten-liike-koulutus-aloittelijat-uutuus/
https://plu.fi/lasten-liike-koulutus-aloittelijat-12-9-kauhajoki-uutuus/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastustoiminta/harrastusviikko/


Työvalmentajat Mikko Rissanen ja Tuula
Sundberg. (Kuva: Kirsi Kuusisto)

Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Kuortane, Lappajärvi,
Seinäjoki, Soini, Vimpeli ja Ähtäri.

Kolmivuotisen hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli, jossa työkuntoisuutta edistetään yhdistämällä
työvalmennusta ja elintapaohjausta. Kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset, vaikeasti
työllistyvät, ikääntyneet, nuoret, maahanmuuttajat sekä erityistä tukea tarvitsevat. Asiakkaat ohjautuvat
hankkeeseen TE-palvelujen tai eri sidosryhmien kautta.

 

Valtakunnallinen
harrastusviikko 7. - 13.9.
Harrastusviikko tarjoaa lapsille ja nuorille
mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen,
liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Tänä
vuonna paikallisia yhdistyksiä ja organisaatioita
kannustetaan järjestämään Harrastusviikon aikana
HARRASTUSKOKEILUJA omissa tiloissa, mihin
paikkakunnan lapsia ja nuoria kutsutaan mukaan.

Emme kannusta järjestämään massatapahtumia kouluilla Covid-19 tilanteesta johtuen. Koulut voivat päättää itse
järjestää isomman tapahtuman halutessaan; koulun oman Harrastusviikon tai yksittäisiä tapahtumia
Harrastusviikolla, joihin voidaan kutsua toimintaa esittelemään myös paikallisia yhdistyksiä ja 3.sektorin tahoja.
Moni lapsi ja nuori on vailla harrastusta ja joskus harrastaminen päättyy lapsen tai nuoren omista toiveista
huolimatta. Harrastusviikko on yhdistyksille loistava tilaisuus kutsua lapset ja nuoret tutustumaan toimintaan –
tarjota maistiainen – ja kertoa myös, miten kokeilun jälkeen harrastusta voi jatkaa, jos innostus syttyy.

Valtakunnallinen harrastusviikko järjestetään nyt kolmatta kertaa. Katso ideoita aikaisempien vuosien
harrastusviikosta sekä lisätietoja harrastusviikon järjestämisestä.

 

 

Palkkatyön määrä urheiluseuroissa kasvaa
Likes (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö) on julkaissut selvityksen palkkatyöstä urheiluseuroissa.
Urheiluseurojen toiminnassa vapaaehtoistyötä täydennetään yhä useammin palkkatyöllä. Palkkatyön
lisääntyminen seuroissa on ollut osa yhteiskunnallista kehitystä, mutta myös liikuntapoliittinen tahtotila. Opetus-
ja kulttuuriministeriö on myöntänyt palkkaustukea osana seuratoiminnan kehittämistukea vuodesta 2013.

Likes on arvioinut seuratoiminnan kehittämistuen vaikutuksia, ja urheiluseurojen palkkaushankkeista on
kerääntynyt systemaattista tietoa vuodesta 2013 lähtien. Uuteen julkaisuun on koottu tilastotietoja
urheiluseuroista työnantajina. Aineistona on käytetty seuratoiminnan kehittämistuen seuranta- ja
arviointiaineistoja ja Tilastokeskuksen erillisaineistoja.

Palkkatyön määrä suomalaisissa urheiluseuroissa on kasvanut selvästi. Palkkatyö on lisääntynyt
urheiluseuroissa noin 700 henkilötyövuodella vuosina 2013–2018. Palkkasumma urheiluseuroissa on kasvanut
80 miljoonasta eurosta 104 miljoonaan. Kehitys on linjassa muun kolmannen sektorin työllisyyden kehityksen
kanssa. Noin viidesosa urheiluseuroista toimii työnantajana.  
- Osaan urheiluseuroista pystytään palkkaamaan yhä enemmän työvoimaa. Työntekijöitä palkataankin etenkin
niihin urheiluseuroihin, joissa palkkatyöhön ja työnantajakäytänteisiin liittyvät asiat on jo saatu vakiintumaan,
sanoo tutkija Marianne Turunen.

Palkkatyö urheiluseuroissa ja työnantajaseurat ovat keskittyneet suurten kuntien alueelle ja etenkin
pääkaupunkiseudulle. Suurin osa urheiluseurojen työntekijöistä työskentelee osa-aikaisesti. Selvä enemmistö on
alle 10 viikkotyötuntia tekeviä työntekijöitä, kuten ohjaajia ja valmentajia.

Suomessa on työnantajana toimivia voittoa tavoittelemattomia urheiluseuroja 263 kunnassa eli 85 prosentissa
Suomen kunnista. Eniten työnantajaseuroja on Helsingissä (185 seuraa), Espoossa (67), Oulussa (65) ja
Jyväskylässä (61). Maakunnittain eniten työnantajina toimivia urheiluseuroja oli Uudellamaalla (490
työnantajaseuraa), Pirkanmaalla (172), Varsinais-Suomessa (145), Pohjois-Pohjanmaalla (136) ja Keski-
Suomessa (121).

Lisätietoja Likesin linkistä.

 

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/harrastustoiminta/harrastusviikko/
https://www.likes.fi/tiedotteet/palkkatyo-on-tullut-jaadakseen-urheiluseuroihin-vapaaehtoistyon-rinnalle/


 Seuraava uutiskirjeemme ilmestyy tiistaina 8.9.2020.  
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Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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