SEURASEMINAARI

KUTSU 1.12.2008

Urheiluseuratoiminta on liikuttavaa ja vetovoimaista. Urheiluseurat tarjoavat elämyksiä: hikeä, hauskaa
yhdessäoloa ja uuden oppimista. Seuroissa toimivat ihmiset tekevät tärkeää työtä innostaessaan ihmisiä
liikkumaan ja hoitaessaan yhä enemmän osaamista vaativia järjestötehtäviä. Vuonna 2009 urheiluseuroille on
tarjolla rahallista tukea toimintansa kehittämiseen, päätoimisten seuratoimijoiden palkkaamiseen ja yhä
useampien ihmisten innostamiseen liikunnan pariin
PAIKKA:

Kisakallion Urheiluopisto

AIKA:
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Tule varmistamaan urheiluseurasi kehitysloikka tulevaisuuteen Kisakallion Urheiluopiston Hyvä Seura –
koulutuskeskuksen kanssa ja opeilla!
”Näin urheiluseuraan palkataan uusi päätoiminen työntekijä!”
Seminaarissa:
o
o
o
o

perehdytään uuden seuratoiminnan kehittämistuen tuomiin mahdollisuuksiin
kuullaan käytännön kokemuksia päätoimisen työntekijän palkkaamisesta
laaditaan oman urheiluseuran kehittämissuunnitelma asiantuntijoiden avulla
innostutaan ja tutustutaan muihin urheiluseuratoimijoihin

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki urheiluseuratoimijat. Mukaan kannattaa kaapata 2-3 urheiluseuran
avainhenkilöä, mukaan lukien seuran hallituksen puheenjohtaja.
TERVETULOA KISAKALLIOON KEHITTÄMÄÄN OMAN SEURASI TOIMINTAA!

Pauliina Hyvönen

Harri Hollo

koulutussuunnittelija

markkinointipäällikkö

Ilmoittautuminen 5.1.2009 mennessä:
Koulutussuunnittelija Pauliina Hyvönen
019-3151348 tai pauliina.hyvonen@kisakallio.fi
Seminaarin hinta:
30 € / seura. Hinta sisältää 1-3 samaa urheiluseuraa edustavan
henkilön osallistumisen seminaariin, kahvit, lounaan ja
tilaisuudessa jaettavan materiaalin. Osallistujat saavat
Hyvän Seuran toimintareseptit – oppaan (arvo 10 €).”
Tilaisuus on osa Opetusministeriön tukemaa
Urheiluseuratoiminnan reseptit – Hyvä Seura
koulutuskeskus – hanketta. Tilaisuus järjestetään
Kisakallion Urheiluopiston, Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun
sekä Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun yhteistyönä.

OHJELMA:
9.30

Aamukahvit

10.00

Avaus, esittäytyminen
koulutussuunnittelija Pauliina Hyvönen
Kisakallion Urheiluopisto

10.15

Seuratuen esittely, keskustelu, kysymykset
yhteyspäällikkö Eija Alaja, Nuori Suomi

11.00

Seuraesimerkki – Kokemuksia päätoimisen työntekijän
palkkaamisesta urheiluseuraan
Hallituksen puheenjohtaja Esa Niemi
Toiminnanjohtaja Matti Ahvenainen
Tikkurilan Judokat

12.30

Lounas

13.30

Oman seuran kehittämissuunnitelma
seurakehittäjä Tapio Saarni
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
projektipäällikkö Kaj-Erik Fohlin
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu

15.30

Iltapäiväkahvit

16.00

Pitkäjänteisellä seuratoiminnalla menestykseen
manageri Pekka Luoma
Suunnistusseura Delta / Jukolan viestin 2008 voittaja

17.00

Tilaisuuden päätös, hyvää kotimatkaa!

Vuonna 2009 veikkausvoittovaroista myönnetään
huomattava summa suoraa tukea urheiluseuroille. Tämä
tarkoittaa merkittävästi lisärahaa seuratoiminnan
kehittämiseen.
Seuratoiminnan kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa
seuratoimintaa, saada lisää liikkujia sekä lisätä nykyisten
liikkujien tyytyväisyyttä seuran toimintaan. Tuen avulla seurat
saavat mahdollisuuden tehdä uudenlaisia ja rohkeita avauksia
uusille toiminta-aluille tai kohderyhmiin.
Seuratoiminnan kehittämistukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt
liikunta- ja urheiluseurat.
Hakuaika on 2.2.2009 - 15.3.2009.
Lähde ja lisätiedot: www.seuratuki.fi

