
Harrastevaliokunnan kokous 7/2019 

Aika: 12.1.2020 klo:19-20.20 

Paikka: Skype-kokous 

Läsnä: Katja Kauremaa, Anu Sillanmäki, Liisa Laine 

Poissa: Kai Kolho, Satu Lampela, Jouni Sipola 

1. Kokouksen avaus: 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 19.00 

2. Harrastaja ohjaajana, yhteinen ohjeistus? 

- Keskustelua, tehdäänkö liitolle esitystä asiasta. Anu kertoo, että heidän seurassaan salin 

vuokranantaja eli kaupunki vaatii, että liikuntaa ohjaa vain koulutetut ohjaajat. Miten seuroissa, 

joissa ollaan yksityisellä vuokralla, miten heillä? Kulttuuri seuroissa on ollut kautta aikain, että 

harrastajat tai ottelijat ohjaavat treenejä. Keskustelua, että tehdään info/ohjeistus seuroille 

joissa mainitaan vastuiden lisäksi myös varautuminen mm. tulipalo, sairauskohtausten varalle.  

- Harrastevaliokunta tekee liittoon suosituksen, että jäsenseurat huolehtivat ohjaajien 

ensiapukoulutukset ajan tasalle. Keskusteltu siitä, että varsinkin niissä seuroissa, joissa ohjataan 

lapsia ja nuoria, tulisi ohjaajan olla ensiaputaitoinen. Katja kysyy Nooralta lisäinfoa. Ehdotus 

liitolle, että liitto pitää 1-2 kertaa vuodessa EA-koulutuksen jossain päin Suomea. 

3. Koulutusmateriaalin päivitys 

Anu on saanut painotalosta kaikki vanhat materiaalit sähköisesti käyttöön. Täydennysmateriaali on 

kuvia ja taittoa vaille valmis. Anu ehdotti, että kysytään Sanna Erdoganilta, että hän kävisi läpi 

valmiit materiaalit ennen niiden julkaisemista, Liisa kysyy asiaa Sannalta. Anu ehdotti, että aineisto 

on saatavilla sähköisesti ja koulutuksiin painetaan vain tarvittava määrä. Samalla tulostetaan 

diplomit osallistujille, jos mahdollista. Tämä saa kannatusta. 

4. Koulutusten järjestäminen ja laskutus, miten toimitaan. 

Katja on kysynyt Markolta laskutukseen liittyvää asiaa, mutta Markolta ei ole saatu vielä selvää 

vastausta. Katja kysyy Markolta asiaa uudestaan. 

5. Teams harrastevaliokunnalle 

Päätetään, että seuraava valiokunnan kokous pidetään teamsissä. Teams on toimivampi ja siellä on 

materiaali kaikkien jäsenten nähtävillä, myös kokousten pöytäkirjat voidaan siirtää sinne luettaviksi. 

Teamsissä materiaalit säilyvät myös tallessa.  

6. Koulutustodistukset ja niiden painatus 

Keskustelua koulutustodistuksista, todistukset tulevat suomi-sportiin henkilön omiin tietoihin. 

Paperisen todistuksen voi tilata halutessaan liiton sihteeriltä.  

7. Muut asiat 

- Ohjaajien vakuuttaminen seuroissa tapaturmien varalle, onko ollut käytäntöä? Keskustelua, 

että ohjaajan oma vakuutus korvaa/suomi-sportin kautta oleva vakuutus korvaa myös 

ohjaajalle harjoituksissa tulevat mahdolliset vammat. 

- Kuntonyrkkeilytapahtuma, Sanna Erdogan otti asiaa esille diplomiohjaaja-koulutuksessa 

Mikkelissä. Tapahtumaa ollaan puuhaamassa, aikataulu vielä avoin. Harrastevaliokunta on 

mukana.  

 

Seuraava kokous, Teamsillä 26.4. 2020 klo:19.00 


