
Liikunnan aluejärjestöt

Katsaus alueiden koulutuskokonaisuuteen



Liikunnan 
aluejärjestöt

• Edistävät liikkumista 
tarjoamalla asiantuntija-, 
koulutus- ja 
kehittämispalveluja 
urheiluseuroille ja muille 
liikuntatoimijoille. 

• Toiminta suuntautuu myös 
kuntiin ja yrityksiin.

• Aktiivisia toimijoita 
valtakunnallisissa 
ohjelmissa sekä 
alueellisissa ja 
kansainvälisissä 
kehittämishankkeissa.

• Vaikuttamistyöllä 
edistetään suomalaisen 
urheilu- ja 
vapaaehtoistoiminnan 
arvostusta ja edellytyksiä.



T o i m i n t a - a l u e







Mitä kaikkea me teemme?

Seurafoorumit Valmentaja- ja 
ohjaajakoulutukset

Verkostot ja 
kohtaamiset

Hallinnon 
koulutukset ja 

seminaarit

Kehityshankkeet 
(palkkaus, strategia 

jne.)

Sparraukset, 
neuvonta, 

mentorointi jne.

TAVOITTEENAMME ON HYVIN TOIMIVA SEURA!



Yhteisiä seurahallinnon koulutuksia:

Urheiluseuran hallinto Urheiluseuran verotus Urheiluseuran viestintä
Yhteisöllisyys ja ihmisten 

johtaminen 
urheiluseurassa

Urheilun johtaminen 
hyvässä seurassa Urheiluseuran rekrytointi Urheiluseura työnantajana Urheiluseuran 

varainhankinta

Valmentaja- ja 
ohjaajakoulutukset (VOK-1) Joukkueenjohtajakoulutus

Tilauskoulutukset, 
kehitysprosessit jne. 

toiveidenne sekä 
tarpeidenne mukaisesti 

räätälöitynä!

Uudistetaan!



Sportti-
merkonomi

Sporttimerkonomitutkinto on 
suunnattu urheilujärjestöjen, 

-seurojen ja kuntien 
työntekijöille, valmentajille, 

ammattiurheilijoille sekä 
yrittäjille.

• Osaamisen 
lisääminen

• Seuratyön käytäntö
• Ammatillinen 

näyttötutkinto 
omien työtehtävien 
kautta

• Maksuton
• 1,5 vuotta

• Lisätietoja

https://www.rastorinst.fi/koulutus/merkonomi-liiketoiminnan-perustutkinto-urheiluala/


Ollaan yhteydessä!

Nina Kaipio, nina.kaipio@eslu.fi, 
puh. 040-1974572

Liikunnan aluejärjestöjen 
koulutustyöryhmän edustaja

mailto:nina.kaipio@eslu.fi


Liikunnan aluejärjestöt 
Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta seurakehittäjä



Seurafoorumit

• Seurafoorumi on paikallinen 
urheiluseurojen, kunnan ja 
aluejärjestön yhteistyöfoorumi. 

• Toiminta on kaikille avointa. 
Seurafoorumi kokoontuu 
säännöllisesti, vähintään vuosittain ja 
se on seuroille maksuton. 
Pelisäännöt toiminnalle rakennetaan 
aina yhdessä.



• Seurafoorumin tavoitteena on 
paikallisen liikunta- ja 
urheilukulttuurin 
vahvistaminen, tiedon 
jakaminen, vaikuttaminen ja 
osallistaminen. 

• Toiminnalla kehitetään 
paikallista yhteistyötä.



• Lajiliittojen toimijat ovat lämpimästi 
tervetulleita mukaan!

• Jos sinulla on jonkin tietyn 
paikkakunnan ja sen seurojen 
yhteistoiminnan kehittäminen 
agendalla, kannattaa olla yhteydessä 
kyseisen alueen seurakehittäjään.
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Tukea toteutukseen

Urheiluseuran ja kunnan yhteistyö lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi 

Liikunnan aluejärjestöt
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Koulutuksen tavoite

• Toimivalle seuralle valmiudet ottaa vastaan kumppanuutta
• Tuoda molemminpuolisesti esiin huomioitavat 

sopimusasiat
• Auttaa seuroja tunnistamaan olennaiset seikat

• Missä laajuudessa mukana
• Mitä vaikutuksia seuran toimintaan?
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Koulutuksen sisältö

• Keskeisimmät asiat kuntayhteistyöhön liittyen
• Kunnan ostopalvelun erityispiirteet
• Verokohtelu
• Huomioitavat sopimusasiat

• Ohjaajan palkkauksen perusasiat
• Seuran näkökulmat Harrastamisen Suomen malliin
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Aluejärjestöt kouluttavat

• Koulutusta tarjoavat kaikki aluejärjestöt, ota yhteys 
lähimpään!

• Koulutuksen kesto noin 2 tuntia (etä/lähi)
• Suositellaan paikallisuuteen ja kuntayhteistyöhön 

koulutuksessa
• Seurat ja kunnan koordinaattori samassa koulutuksessa

• Myös lajiliitto voi hyötyä koulutuksesta
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Kysymyksiä?
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Tukea toteutukseen

Urheiluseuran ja kunnan yhteistyö lasten ja nuorten harrastamisen edistämiseksi 

Liikunnan aluejärjestöt
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Koulutuksen tavoite
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• Missä laajuudessa mukana
• Mitä vaikutuksia seuran toimintaan?
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Koulutuksen sisältö

• Keskeisimmät asiat kuntayhteistyöhön liittyen
• Kunnan ostopalvelun erityispiirteet
• Verokohtelu
• Huomioitavat sopimusasiat

• Ohjaajan palkkauksen perusasiat
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Aluejärjestöt kouluttavat

• Koulutusta tarjoavat kaikki aluejärjestöt, ota yhteys lähimpään!
• Koulutuksen kesto noin 2 tuntia (etä/lähi)
• Suositellaan paikallisuuteen ja kuntayhteistyöhön koulutuksessa

• Seurat ja kunnan koordinaattori samassa koulutuksessa
• Myös lajiliitto voi hyötyä koulutuksesta
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Kysymyksiä?
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