
LAHDEN URHEILUSEURAFOORUMI 5.6.2019



OHJAUSRYHMÄ

Anu Iivanainen Lahden Ratsastajat

Jukka Kurki Lahti Ringette

Mia Melkinen Lahti Ringette

Keijo Uutela FC Kuusysi

Pekka Snåre Lahti Basketball Juniorit

Ari Suomalainen Kiekkoreipas / Junior-Pelicans

Kustaa Ylitalo Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu



Seurafoorumin visio ja teemat 

”Lahtelaiset urheiluseurat huolehtivat YHDESSÄ kaupungin, yrityselämän ja muiden 
toimijoiden kanssa siitä, että alueen lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on nyt ja 
tulevaisuudessa mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja urheilua monipuolisesti, HYVISSÄ 
OLOSUHTEISSA, innostavassa ilmapiirissä ja osaavassa ohjauksessa.”

Seurafoorumin kolme teemaa, joilla seurojen yhteistä visiota viedään käytännössä 
eteenpäin:

1. Seurojen ja kaupungin yhteistyö - edennyt mm. ulkokenttien käyttäjäpalaverit

2. Seurojen keskinäisen yhteistyön mahdollisuudet ja kehittäminen – mm. Lahden 
liikuntaleiri

3. Seurojen ja yritysmaailman yhteistyö – vaatii lisäsparrausta



Syksy 2019 seurafoorumin ohjelma

16.30 Kahvit ja verkostoitumista

17.00 Tilaisuuden avaus ja esittäytymiset (Kustaa)
17-17.15 Katsaus seurojen toimintaympäristön nykytilaan, seurakyselyn 
yhteenveto, ajankohtaisinfo, Harrastemessuinfo (Kustaa)
17.15-17.30 Urheilijan kaksoisura –hanke (Johanna)
17.30 -18 Olosuhteet (Tommi Lanki, Kati Konivuori)
18-18.30 Koulujen kerhotoiminta / koulu-seurayhteistyö (Matti Saarela, 
Merja Keskiväli)
18.30-19 Työstöä ja keskustelua illan teemoista, seuraavasta 
seurafoorumista sopiminen

19.00 Siirtyminen stadionille seuraamaan yleisurheilun Motonet GP –kisoja, 
tutustuminen multiskill-alustaan (Arppa)

Tilaisuuden materiaali löytyy: https://www.phlu.fi/seuratoiminta/

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/


Noin 82 % suomalaisesta aikuisväestöstä on harrastanut liikuntaa, urheilua, kuntoilua tai ulkoilua viimeisen vuoden aikana. 

Harrastaminen jakautuu pääsääntöisesti joko miesten tai naisten suosimiin lajeihin, lukuun ottamatta yleisimpiä perusliikuntamuotoja. 

Noin 40 prosenttia suomalaisista haluaa aloittaa seuraavan vuoden aikana uuden liikuntaharrastuksen.

Suurin osa liikunta- ja urheilutoiminnasta tapahtuu kolmannella sektorilla

Urheiluseuran tai muun liikuntajärjestön jäsenenä on 23 prosenttia väestöstä, eli noin 960 000 15–74-vuotiasta. Selvityksen 

mukaan aikuisista 13 prosenttia liikkuu seuroissa.

Viidennes väestöstä tekee liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyötä, mutta työ kasautuu harvoille

Liikunnan ja urheilun alueella vapaaehtoistyötä tekee noin viidennes väestöstä, eli noin 850 000 ihmistä. Vapaaehtoistyötä tekevien 

kesken työ ei jakaudu tasan vaan eniten tekevä kymmenesosa tekee yli puolet koko vapaaehtoistyön tuntimäärästä. Keskimäärin 

vapaaehtoistyötä tehdään 7,3 tuntia kuukaudessa. Vapaaehtoistyötunnit yhteen laskettuna vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on

arviolta 0,9–1,5 miljardia euroa.

. Lue lisää täältä.

Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja 
osallistuminen 2018 -tutkimus

https://phlu.us15.list-manage.com/track/click?u=6afcd37004db1be260c4ba469&id=3fe4d993c9&e=b8b096089e


- Polarisaatio lisääntyy – ääripäät vahvistuvat

- Ammattimaistuminen lisääntyy

- Palveluiden muotoilu, tuotteistaminen sekä elämyksellisyys korostuvat

- Yhä nuorempana yhä enemmän – varhainen erikoistuminen

- Matalan kynnyksen erikoisseurat (sote-yhteistyö)

- Iltapäivätoiminnan vahvistuminen iltatoiminnan sijaan

- Perinteinen organisoitu yhdistystoiminta vs popup-tyylinen toiminta / 
nuorten omat jengit

- Valmentaja- ja urheilijatiimit vs seuravalmennus

- Yrittäjäpohjainen palvelutarjonta lisääntyy

- Globaalit verkostot

- E-urheilu haastaa jälleen kerran perinteisen urheilu-käsitteen

- Osaamisvaatimukset seuratoimijoille kasvavat

SEURATOIMINNAN TULEVAISUUDEN VISIOITA



SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

- Koulutusten sisällölliset toiveet vastaajien asettaman tärkeysjärjestyksen mukaan

o Markkinointi

o Viestintä

o Seuratoiminnan organisointi ja johtaminen

o Seuran varainhankinta

o Tuotteistaminen / palvelumuotoilu

o Seuran taloudenhoito

o Seuran palvelujen hinnoittelu / seura työnantaja / hanketoiminta

o Seuran hallituksen vastuut ja velvoitteet



SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

- Osaamistarpeet / Koulutusten sisällölliset toiveet

o Markkinointi

o Viestintä (Sosiaalisen median käyttö ja viestintä, Seuran sisäinen viestintä)
o Seuratoiminnan organisointi ja johtaminen
o Seuran hallituksen vastuut ja velvoitteet, Yhdistyslain tuntemus

o Seuran varainhankinta

o Tuotteistaminen / palvelumuotoilu

o Seuran taloudenhoito

o Seuran palvelujen hinnoittelu 

o Seura työnantajana / hanketoiminta

o Vapaaehtoisten motivointi

o Järjestö- ja seurayhteistyö

o Ohjaajien ja valmentajien osaaminen



SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

Laatutyökalujen käyttö

- Vain 11% vastaajista oli käytössä OK:n seuratoiminnan työkalu ja 

samalla määrällä oman seuran analyysi. 56% vastaajista ei tiennyt 

onko kyseiset työkalut seuran käytössä.

- Tähtiseuraohjelmassa on mukana vastaajien seuroista (28%). 

- 67% vastaajista, joiden seura ei ole mukana Tähtiseura –ohjelmassa 

haluaisi lähteä mukaan.

PHLU tarjoaa seurajohdon ja valmentajien ja ohjaajien koulutuksia avoimina 
koulutuksina ja tilauskoulutuksina!

HUOMAA OLYMPIAKOMITEAN JA ALUEJÄRJESTÖJEN SEURATYÖKALUT SEKÄ VERKKOKOULUTUKSET!

www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/
https://www.olympiakomitea.fi/ohjaajakoulutus/story_html5.html

www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/

http://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/
https://www.olympiakomitea.fi/ohjaajakoulutus/story_html5.html
http://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/koulutukset/seuran-hallinto-ja-johtaminen/


SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

Toiveita valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen teemoista
Asiantuntijoita eri alojen huipulta
Lasten ja nuorten ohjaus sekä lajikoulutus
Kestävyysurheilun valmennus
Ravintoteema – harrastavat lapset ja nuoret erikseen 
Aloittelevien ohjaus
Lasten ja nuorten herkkyysalueet urheilussa
Eri ikäisten urheilijoiden voimaharjoittelu
Pienempien ohjaaminen, esim. yleismotoriikan harjoittaminen
Talous –koulutusta
Naapuriseurojen kanssa tapahtuva toiminta
Perusvalmiudet lasten ohjaamiseen



SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

Mitä osaamista sinulla tai seurallasi olisi muille jaettavaksi?
Valmennusosaaminen
Kokonaisvaltainen kokemusten jakaminen
Vesiliikunnan ammattitaitoa monelta kantilta
Seura voi olla muiden seurojen apuna yhteisten kilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä
Yhteistyö
Seuranjohtaminen - vertaisoppi



SEUROJEN PALVELUKARTOITUSKYSELY

Seurakohtaisten koulutusten tarve
43% vastaajista on kiinnostunut seurakohtaisesti toteutetuista koulutuksista
48% vastaajista ei osannut sanoa, onko seurakohtaiselle koulutukselle tarvetta
9% vastaajista ilmoitti, että seurakohtaiselle koulutukselle ei ole tarvetta

Parhaiten soveltuvat koulutusmuodot vastausten perusteella olisivat

o Avoimet koulutukset, joissa on osallistujia eri seuroista

o Seurakohtainen koulutus 

o Seurakohtainen mentorointi / sparraus

o Oman lajin sisäinen koulutus

o Osittain webinaarina ja osin läsnäkoulutuksena toteutettu koulutus

o Mahdollisuudet vertaisoppimiseen

o Kokonaan webinaarina toteutettu koulutus

o Itseopiskelumateriaalit



AJANKOHTAISTA

Lahden Liikuntaleiri 3.-7.6.2019 – ENSI 

KESÄKSI USEAMPIA SEUROJA MUKAAN – 1. 

SUUNNITTELUPALAVERI ELO-SYYSKUUSSA 2019!

Päijät-Hämeen Seuraseminaari lauantaina 

21.9. Liikuntakeskus Pajulahdessa



Lahden Harrastemessut 29.-30.8.2019
https://www.webropolsurveys.com/S/834B17FB1BA136D8.par.

KKI-HANKEHAKU AIKUISTEN LIIKUTTAJILLE, HAKU AUKI MAALISKUUSSA JA SYYSKUUSSA!
https://www.kkiohjelma.fi/

OKM:n SEURATOIMINNAN PAIKALLISTUKI, HAKU MARRAS-JOULUKUUSSA

https://www.phlu.fi/seuratoiminta/seuratuet/

LITTI –TYÖLLISTÄMISHANKE

https://www.phlu.fi/litti2-hanke/

KymiRing Moto GP-testiajot 16.-20.8.2019
Suomen Moottoriliiton vapaaehtoistehtävistä täytä hakulomake täällä.
Muusta vapaaehtoisrekrytoinnista vastaa Lahti Events, hakulomake täällä.

https://www.webropolsurveys.com/S/834B17FB1BA136D8.par
https://www.kkiohjelma.fi/
https://www.phlu.fi/seuratoiminta/seuratuet/
https://www.phlu.fi/litti2-hanke/
https://phlu.us15.list-manage.com/track/click?u=6afcd37004db1be260c4ba469&id=d2fb6026a1&e=b8b096089e
https://phlu.us15.list-manage.com/track/click?u=6afcd37004db1be260c4ba469&id=0a0a0c67f0&e=b8b096089e


Päijät-Hämeen Urheilugaala 8.2.2019 Vierumäellä

Muista jättää ehdotuksesi gaalassa palkittavista gaalan nettisivuilla!

https://www.phlu.fi/tapahtumat/paijat-hameen-urheilugaala/

https://www.phlu.fi/tapahtumat/paijat-hameen-urheilugaala/


TULOREKISTERI-
UUDISTUS 2019

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-
tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/

https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU

https://www.vero.fi/tulorekisteri/tietoa-meist%C3%A4/tietoa-tulorekisterist%C3%A4/esitysjakoulutusmateriaalit/urheiluseuroille/
https://www.youtube.com/watch?v=gaNaoG0T2EU


VAPAAEHTOISTYÖN VERKOSTO

Kirsi Hyväri, Lahden Lähimmäispalvelu ry

https://vapaaehtoistyo.fi/lahti/organisaatio/2724/

KASVATUS- JA OHJAUSALAN AMMATTITUTKINTO

Janne Lahtinen, Liikuntakeskus Pajulahti

https://pajulahti.com/koulutus/kasvatus_ohjaus/

URHEILIJOIDEN KAKSOISURAT PÄIJÄT-HÄMEESSÄ - hanke
Johanna Ylinen, PHUrA, Tatu Saarinen, LAMK, Kustaa Ylitalo, PHLU

https://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/urheilijan-opintopolku/

https://vapaaehtoistyo.fi/lahti/organisaatio/2724/
https://pajulahti.com/koulutus/kasvatus_ohjaus/
https://pajulahti.com/valmennuskeskus/akatemia/urheilijan-opintopolku/


MITÄ SEURAAVAKSI?
1. Olosuhdetyö:

- Seurojen edustajista kootaan ”seuraparlamentti” tms elin, jonka tehtävänä on vaikuttaa kuntapäättäjiin ja 
tuoda liikuntapaikkarakentamisessa ja tilojen käyttöratkaisuissa seurakentän ääni esiin

- Olemassa olevien tilojen käyttöä tulee tehostaa seurojen välisellä yhteistyöllä (seuraparlamentti voi vetää
myös tätä projektia)

2. Seura-kouluyhteistyö:

- Kerho- ja iltapäivätoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen tulee tehdä koulupuolen, kaupungin 
kerhotoiminnasta vastaavien tahojen sekä urheiluseurojen yhteistyönä. Tästä aiheesta järjestetään oma 
erillinen työpaja. Tämän työn yhteydessä selvitetään myös rahoitusmahdollisuuksia kerhotoiminnan 
rahoituksen lisäämiseksi (=laatu maksaa).

3. Seuraava Lahden Urheiluseurafoorumi:

- Kannatusta sai sekä 1 krt vuodessa että 2 krt vuodessa järjestämistiheys. Päätettiin, että seurafoorumin 
ohjausryhmä päättää seuraavassa kokouksessaan järjestetäänkö loppuvuodesta 2019 vielä toinen seurafoorumi 
tälle vuodelle

- Pajulahdessa lauantain 21.9. järjestettävä alueellinen Seuraseminaari tulee huomioida syksyn seurafoorumin
järjestämistä pohdittaessa



Kiitos!

Kustaa Ylitalo

Seurakehittäjä

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Urheilukeskus, 2. rappu

15110 Lahti

tel. 040 8390446

kustaa.ylitalo@phlu.fi

www.phlu.fi

mailto:kustaa.ylitalo@phlu.fi

