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“Tapahtumiin ilmoittautuminen on hallittua, mikä
mahdollistaa mm. oikein mitoitetut kulkuvälineet
kilpailuihin ja leireille. Jäsenet näkevät reaaliajassa esim. ilmoittautumisensa ja seuran lähettämien
laskujen tilanteen. “

-RastiKarhut

”Liitto hankki hallituksen jäsenille kokouksia varten ipadit, jossa kaikki tarvittavat sovellukset olivat valmiina.”

-Suomen Palloliitto

“Pidämme sähköpostikokouksia, jotta jokainen voi olla päätöksenteossa
mukana kotoa käsin. Kommunikoinnille annetaan useampi päivä aikaa, jolloin
materiaaleihin voi rauhassa tutustua omaan tahtiin ja kommentoida. Johtokunta keskustelee Facebookin omassa ryhmässä helposti ja kätevästi kaikista asioista ja toimintatavoista. Tämä edellyttää, että kaikki jäsenet liittyvät
ryhmään – meillä näin on. Seuralla on myös muita yksityisiä Facebook-ryhmiä
helpottamassa kommunikointia, kuten talkooryhmä, valmennusryhmä, kisatiimi, jne. “

”Me otimme käyttöön sähköiset lähtölistat, emmekä tulostaneet lähtölistoja
eikä tuloksia paperille. Alkuun muutos herätti närää, mutta nopeasti seurat
oppivat, että Oulun Uinnin kisoissa ei lähtölistoja eikä tuloksia tulosteta. Pikkuhiljaa myös muiden seurojen kisoissa on ryhdytty järjestämään paperittomia kisoja.”

-Oulun Uinti 1906 ry

“Päätimme seuramme kisatyöryhmän kanssa ottaa kokeilun kautta joka vuotuiseen käytäntöön digitaaliset käsiohjelmat kilpailuihin. Toteuttaminen oli
hyvin helppoa, koska edellisten vuosien tapaan suunnittelimme tarkoin kilpailuiden aikataulut ja loimme käsiohjelman. Jätimme vain pois kaikista vaativimman, kalleimman ja työläimmän osuuden pois. Pilotoimme digitaaliset käsiohjelmat tämän vuoden joukkuevoimistelun Kerava cupissa 2019, jonka jälkeen
tulemme käyttämään niitä kaikissa Kerava Voimistelijoiden tapahtumissa. “

-Keravan Voimistelijat Ry

-Mäntyharjun Ratsastajat

”Loimme WhatsApp-ryhmät valmentajille, johtokunnalle, harjoitusryhmille,
sekä vuosittaisille ensilumenleireille.”

-Pakilan Veto

“Jäsenille sähköinen viestintä on nopea ja helppo väylä ottaa seuraan ja ohjaajaan yhteyttä. Sitä kautta se lisää palveluiden laatua jäsenistölle.“

-Lempäälän Pandat
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“Olemme luopuneet paperisesta kirjepostista ja
ilmoittautuminen uintiryhmiin ja kursseille tapahtuu sähköisesti. Käytämme MyClub -järjestelmää.
Tämä on vaatinut useamman kerran tiedottamista
seuralaisille ja järjestelmän käyttöönoton opettelua

lukuisten tuntien verran, mutta se on kannattanut. Asioiden hoitaminen mm.
viestintä ja laskutus on äärimmäisen helppoa sitä kautta.”

-Pieksän Kuutit

“Seuran laskutuskäytännössä on tehty muutos ja otettu käyttöön jäsenrekisterin ilmoittautumisessa paytrail-maksupainikkeet, joilla osallistumismaksut
maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ei lähetetä enää myöhemmin
maksettavia tulostusta vaativia laskuja jäsenille eikä maksujen seuranta vaadi
paperisena lähetettyjä karhukirjeitä. Kirjanpidosta on sovittu tilintarkastajan
kanssa, että tilintarkastusmateriaali toimitetaan mahdollisimman pitkälti sähköisenä ja turhien tositteiden tulostaminen voidaan lopettaa tilintarkastusta
varten. Näitä on ollut pahimmillaan useampi mapillinen.”

-Fliku -82

”MyClub-järjestelmä on käytössä koko seurassa. Tiedotettiin joukkueenjohtajille ja taustoille järjestelmä käyttöönotosta, seuratyöntekijä on laatinut
käyttöönotosta ohjeet huoltajille/pelaajille.”

-Imatran Voima

”Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu web-lomakkeiden kautta, jäsentiedot-

teet, laskut lähetetään sähköpostin liitteinä. Kirjanpito, laskutus ja jäsenrekisterin ylläpito, kokouspöytäkirjat, kaikki on sähköistä. Toteuttaminen on
vaatinut jäsenien totuttamisen siihen, ettei paperipostia lähetetä.”

-Joen Mawshi

“Olemme ottaneet käyttöön Zupticket-palvelun. Palvelun avulla voidaan
myydä ottelulippuja, fanituotteita, markkinoida yhteistyökumppaneita ja
jakaa sähköinen mobiilijäsenkortti etuineen jäsenille, jolloin emme tarvitse
enää paperisia lippuja tai tarjouskuponkeja. Jokaisesta käytetystä kuponkiedusta meille jää data siitä, kuinka moni etua on hyödyntänyt. “
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-Steelers Hämeenlinna

”Seuran hallinnon jäsenrekisteri, taloushallinto, asiakirjahallinta sähköistäminen ja sen integroiminen saumattomaksi kokonaisuudeksi on vapauttanut seura-aktiivien aikaa päätehtävään eli jäsenistön liikuttamiseen. Seuran
hallituksella on reaaliaikainen tieto seuran taloustilanteesta ja erittäin hyvät
välineet suunnitella seuran toimintaa tuleville vuosille. Seuran asiakirjat ovat
hallitusti oikeiden henkilöiden saatavilla. Myös tietosuoja GDPR asiat tulee
järjestelmän ansiosta huomioitua vaaditulla tavalla.”

-Rastikarhut
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“Olemme vuokranneet oman hallin ja ovat sisustaremontointia neet ja remontoineet sen ekologisia menetelmiä
kiertotaloutta käyttäen. Tilaa on sisustettu ja rakennettu tavaroilla
hyödyntäen
ja materiaaleilla, jotka olisivat menneet muuten
roskiin tai joita ei enää firmat ole huolineet omaan
tuotantoonsa tai myyntiin. Kaikki hallille tulevat voimisteluun ja treenaamiseen tarkoitetut välineet on saatu Facebookissa, Instagramissa ja seuran nettisivuilla jaetun lahjoituslistan avulla. Kierrätys tuo seuralle kustannussäästöjä,
lisää seurahenkeä talkootöiden avulla ja saa myös voimistelijoiden vanhemmat ja muut aikuiset liikkumaan talkoita tehdessä ja tavaroita kunnostaessa.
Hanke on lisännyt myös koko lähialueen yhteisöllisyyttä, koska moni on ollut
valmis auttamaan, kun sopiva tehtävä on löytynyt.”

-Keravan Voimistelijat KNV

”Päätimme uuden hallin rakentamisessa hyödyntää kiertotaloutta; säästetään ja kierrätetään uusiokäyttöön sisäleikkipuiston tavaroita uuden salimme
rakentamisessa mahdollisimman paljon. Purkuvaiheessa päätimme myös,
että kaikki mitä emme voi säästää ja joudumme heittämään pois, pyrimme
kierrättämään tavalla tai toisella; metallit, pahvit, muovit yms. kierrätykseen,
jotta joutuisimme viemään mahdollisimman vähän purkujätettä kaatopaikalle.
Myös purkutalkoissa mukana olleet saivat vapaasti valita seurallemme tarpeettomista tavaroista ja materiaaleista omaan käyttöönsä sopiviaa tavaraa;
mm. monet perheet saivat erilaisista seinäverkoista ja ylimääräisistä tolpista
tehtyä pienet jalkapallomaalit kotipihoille lapsillensa käyttöön.”

veden
vähentämistä
ja
sähkönsäästöä

“Lumen tekemiseen ei käytetä johtovettä, vaan vesi
otetaan vieressä olevasta lammesta. Lampi kunnostettiin viime kesänä, jotta varmistetaan vedenriittävyys myös jatkossa.”

“Vaihdoimme hallin sähkön ekosähköön.”

-Pargas If Ski Team

-Jukurit

“Emme kuluta vettä sen enempää kuin on tarvetta. Lapsia ohjataan esim.
suihkussa taloudelliseen toimintaan, ettei vettä valutettaisi turhaan. “

-Pieksän Kuutit

”Valitsimme vuonna 2007 valmistuneeseen toimitaloomme lämmitysmuodoksi maalämmön, koska jo silloin tiedostimme vastuumme hiilijalanjäljen
vähentämisessä.”

-Kiimingin Urheilijat

“Hehtaarin kokoisen ratsastuskisakentän valmistuttua kentän kastelua jouduttiin pohtimaan uudelleen. Idea uuteen malliin saatiin ulkopuoliselta taholta tilatulta kasteluavulta; paikallinen yrittäjä haki traktorin ja tankin avulla
kasteluveden viereisestä järvestä. Tänä päivänä Siilin Ratsastajien kisoissa
tuodaankin kasteluvesi samaisesta järvestä ratsastuskeskuksen hankkimilla
välineillä – eikä käytetä turhaan puhdistettua vesijohtovettä. “

-Siilin Ratsastajat ry

-Savonlinnan Voimistelu ja Liikunta

“Varustehäkki on seuran kaikkien eri jaostojen käytössä. Tällä yhdellä yhteisellä varustehankinnalla pystyttiin ratkaisemaan lento-, pesäpallo-, yleisurheilu ja terveysliikuntajaoston varustetarpeet ja helpotettiin ohjaajien toimintaa
välineiden kuljettamisessa ja säästettiin rahaa. “

-Kiimingin Urheilijat
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