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1. Yleistä 

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) toimin-
tavuosi 2022 on yhdistyksen 25. toimintavuosi.  
Pokalin toiminta perustuu ja rjesto n ”Liikunnan 
iloa” –strategiaan. Strategia on pa ivitetty syksyn 
2020 aikana vuosille 2021-2024. Pokalin pa a -
tehta va ksi on ma a ritetty pohjoiskarjalaisten 
ihmisten hyvinvoinnin edista minen liikunnan ja 
urheilun avulla seka  liikuntakulttuurin elinvoi-
maisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. 
Visiomme on tehda  Pohjois-Karjalasta hyvinvoi-
vien liikkujien ja urheilijoiden maakunta.  
 
Pa a ma a ra mme ovat:  
 

• Liikunta ja urheilu ovat keskeisia  Pohjois-
Karjalan hyvinvoinnin ja menestyksen 
edustajia  

• Pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuus on 
lisa a ntynyt  

• Pohjoiskarjalainen liikunta- ja urheiluseu-
ratoiminta on aktiivista, kiinnostavaa ja 
moniarvoista 

• Pokali on vahva ja itsena inen maakunnal-
linen asiantuntija-, kehitta mis- ja yhteis-
tyo ja rjesto .  

 
Toteutamme ja kehita mme toimintaamme arvo-
jemme – vastuullisuus, moniarvoisuus, yhteiso l-
lisyys ja asiantuntijuus – suunnassa.  
 
Toimintamme keskittyy pa a osin kolmeen paino-
pistealueeseemme: liikunnallisen ela ma ntavan 
edista miseen, seuratoiminnan elinvoimaisuu-
den tukemiseen seka  kuntayhteistyo ho n ja vai-
kuttamiseen. Keskitymme toiminnassamme eri-
tyisesti koulutustoimintaan, verkostotyo ho n, 
liikuntapalvelujen kehitta miseen ja niiden tar-
joamiseen, tapahtumien ja kampanjoiden ja rjes-
ta miseen, vaikuttamiseen ja viestinta a n, tyo llis-
ta miseen seka  palkitsemiskulttuurin vaalimi-
seen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vuoden 2022 pa a tavoitteiksi olemme valinneet 
seuratoiminnan kehitta misen, viestinna n jalos-
tamisen seka  saavutettavuuden parantamisen. 
 
Pokali toimii maakuntaliiton asiantuntijatahona 
liikunnan ja urheilun toimialalla. Vaikutamme 
eri keinoin maakunnalliseen liikuntaan ja urhei-
luun seka  sita  kautta hyvinvointiin liittyviin lin-
jauksiin ja asiakirjoihin.  
 
Toimintamme suunnittelussa ja toteuttamisessa 
huomioimme Pokalin Yhdenvertaisuus- ja tasa-
arvosuunnitelman. Suunnitelma on pa ivitetty 
syksyn 2020 aikana. Noudatamme myo s Pokalin 
Ympa risto suunnitelmaa, joka on pa ivitetty syk-
syn 2021 aikana. 
 
Keskeisia  koulutuksia, tapahtumia ja tilaisuuk-
sia toimintavuonna ovat mm.  
 

• Valmentaja– ja ohjaajakoulutukset  

• Urheiluseurakoulutukset niin seuratyo n-
tekijo ille, -aktiiveille kuin seurassa 

 harrastavien lasten ja nuorten 
 vanhemmille  suunnatut koulutukset 

• Liikkuva koulu- ja Liikkuva opiskelu-  
 toimintaan koulutukset ja konsultoinnit  

• varhaiskasvatuksen henkilo kunnan 
 koulutukset 

• ja rjestyksenvalvojakoulutukset  

• Talvi- ja Sporttileirit  

• Urheilugaala  

• Joensuun Run- kuntoilutapahtuma seka   

• ika ihmisten terveyspa iva   
 
Pokali tekee tiivista  yhteistyo ta  muiden alueen 
liikunta- ja urheilutoimijoiden, oppilaitosten, 
kuntien ja Suomen muiden liikunnan alueja rjes-
to jen kanssa.  
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2. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen 

2.1 Lasten ja nuorten liikunta 
 
Liikunta on keskeisessa  asemassa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edista ja na . Pokalin yhte-
na  keskeisena  tehta va na  on lasten ja nuorten 
liikunta-aktiivisuuden edista minen yhteistyo s-
sa  muiden toimijoiden (kunnat, koulut, pa iva -
kodit, urheiluseurat, eri ja rjesto t, Olympiako-
mitea jne.) kanssa. 
  
Lasten ja nuorten liikunnan toimialan ta-
voitteena on:  

• Lasten ja nuorten kanssa toimivien     
osaamisen edista minen 

• Lasten ja nuorten omaehtoisen seka     
harrasteliikunnan edista minen 

 
Lasten ja nuorten liikuntatoiminnan paino-
tuksena ovat: 

• Varhaiskasvatuksen aktiivisten pa ivien 
edista minen 

• Liikkuva koulu ja opiskelu –toiminnan 
edista minen 

• Leiritoiminta 
• Lasten ja nuorten harrastamisen edista -
minen 

  

Lasten ja nuorten liikunnan hankkeet 
 
Lisää liikettä varhaiskasvatukseen, perus-
opetukseen, toiselle asteelle sekä harrastus-

mahdollisuuksien edistämistä peruskouluis-
sa -hanke 

Lisa a  liiketta  -hanke on Liikunnan alueja rjesto -
jen yhteinen valtakunnallinen hanke. Kehitta -
mistyo n pa a ma a ra na  on edista a  liikuntamyo n-
teista  toimintakulttuuria seka  fyysisen aktiivi-
suuden suositusten toteutumista varhaiskasva-
tuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Paikallis-
tasolla tuetaan toimijoita ja kuntia Liikkuvat 
ohjelmat -kehitta mistyo n eri vaiheissa. Lisa ksi 
edisteta a n harrastamisen mahdollisuuksia kou-
lupa iva n yhteydessa . Liikkuva varhaiskasvatus -
ohjelma liittyi 2021 Lisa a  liiketta  -hankkeen alle 
ja sen myo ta  ohjelma kytkeytyy entista  vahvem-
min valtakunnalliseen kokonaisuuteen, jonka 
tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti lii-
kunnallisen kokonaisaktiivisuuden nouseminen 
kaikissa ryhmissa .  
 
 

Hankekausi on 1.3.2021-28.2.2022. Hanketta 
hallinnoi Ha meen Liikunta ja Urheilu ry. Hank-
keeseen olemme saaneet tukea opetus- ja kult-
tuuriministerio lta .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIITOON -hanke 
 
Pokali jatkaa vuoden 2020 alussa aloitettua  ko-
mivuotista Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, 
LIITOON -hanketta, jolla haetaan pysyvia  ratkai-
suja ja toimintatapoja nuorten liikkumattomuu-
den ehka isyyn ja sita  kautta nuorten osallisuu-
den seka  aktiivisuuden lisa a ntymiseen.  
 

Hanke toteutetaan viiden kunnan (Joensuu, 
Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvija rvi) alu-
eella yhteistyo ssa  kuntien ja Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtyma  Riverian kanssa. Hanket-
ta hallinnoi Pohjois-Karjalan Liikunta ry 
(Pokali).  
 

LIITOON-hankkeen kohderyhmina  ovat 15-29 -
vuotiaat liikkumattomat ja va ha n liikkuvat nuo-
ret seka  heida n kanssaan tyo skenteleva t aikui-
set.  
 

Hankkeen keskeisia  toimenpiteita  ovat nuorille 
tarjotut yksilo ohjaukset, lajitutustumiset ja ryh-
ma liikunnat. Nuorten parissa toimiville aikuisil-
le tarjotaan koulutuksia, yhteisia  kehitta misti-
laisuuksia seka  hyvinvointipalveluja. 
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Lasten ja nuorten liikunnan koulutus 
  
Ohjaajien ja valmentajien koulutus 

  
Liikunnan alueja rjesto jen tehta va na  on tarjota 
valtakunnallisen V-tasoisen valmentaja- ja oh-
jaajakoulutusja rjestelma n I-tason yleiskursseja, 
jotka ovat tukemassa lajiliittojen koulutusta.  

  
Ohjaajien ja valmentajien koulutustarjonta ra-
kentuu valmentaja- ja ohjaajakoulutusten pe-
rusteiden mukaisesti suunnitelluista koulutuk-
sista (VOK) seka  Terve urheilija – kokonaisuu-
den koulutuksista. Tarjolla olevia koulutuksia 
ovat: 

•  Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3t) 
• Ihmisen elinja rjestelma t ja harjoittelu   
(3t) 

• Oppiminen ja opettaminen harjoitustilan-
teessa (3t) 

• Herkkyyskausien huomiointi harjoitte-
lussa (3t) 

• Liikunnallinen ja urheilullinen ela ma nta-
pa (3t) 

•  Liikkuvuus ja taitoharjoittelu (3t) 
• Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet 
valmennuksessa (2t) 

•  Fyysinen harjoittelu (3t (+6t) 
•  Eettinen valmennus (2t) 
• Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen 
(2t) 

• Tunne ja vuorovaikutustaidot valmen-
nuksessa (2t) 

•  Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (2t) 
•  Ravitsemus (3t) 
•  Urheiluvammojen huolto ja teippaus (3t) 
•  Nuoren kasvu ja kehitys (3t) 
•  Tyto t ja naiset urheilijoina (3t) 
•  Kehon huolto ja palautumien (3t) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lisa ksi tarjolla on Pokalin omat koulutukset: 

•  Urheilija ei kiusaa 
•  Ylirasitustilan ennaltaehka isy ja siita  pa- 
lautuminen 

 
Joensuun Urheiluakatemian kanssa yhteistyo s-
sa  ja rjesteta a n sa a nno llisesti valmentajien ta y-
dennyskoulutuksia. 

  
Kaikkia kursseja ja rjesteta a n kysynna n mukaan 
myo s tilauskursseina seura- ja kuntakohtaises-
ti.  Kursseja toteuttaessa pyrita a n tekema a n 
eneneva ssa  ma a rin yhteistyo ta  kuntien, lajiliit-
tojen, urheiluakatemian, Pohjois-Karjalan am-
mattiopisto (Riveria) seka  oppilaitosten kanssa.  
 
Koulutusta seuroille ja liikkuvien lasten 
vanhemmille 
 
Pokali kokosi uuden ”Vanhemmat ja lapsen lii-
kuntaharrastus” koulutuksen urheiluseuroille 
seka  urheilevien/ liikkuvien lasten vanhemmil-
le. Koulutus on kevyt keskustelutilaisuus vuo-
rovaikutuksessa vanhempien seka  seuran val-
mentajien ja hallinnon kanssa. Teemoina ovat 
lapsen hyva  liikuntaharrastaminen/ urheilu, 
lapsen kehityksen huomioiminen, vanhemman 
tuki ja rooli, hyva  harjoittelu seka  vanhemman 
ja valmentajan yhteistyo . Koulutusta tarjotaan 
kunnille seka  ja rjesteta a n urheiluseuroille ti-
lauksesta. 
 
 
 

Kuva: Terotemedia 
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Kuvat: Terotemedia 
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Nuorten harrasteliikunnan koulutus 
  
Pokali toteuttaa Va lkka ri- va lituntiliikuttajan 
ohjaajakoulutusta, yla koulun vertaisohjaaja-
koulutusta ja Ja rkka a  tapahtuma – koulutusta 
nuorille. Lisa ksi 2.asteen opiskelijoille on tar-
jolla Liikuntatutor-koulutusta. Vuoden 2022 
aikana koulutuksia ja rjesteta a n ensisijaisesti 
koulu- tai kuntakohtaisina kokonaisuuksina. 
  
Varhaiskasvatuksen henkilöstön täyden-
nyskoulutus 
 
Vuoden 2022 aikana Pokali jatkaa ”Liikunnan 
iloa pa iva koteihin” -verkostotapaamisia, joi-
den puitteissa pa iva kotien liikunnan yhteys-
henkilo ille ja rjesteta a n yhteisia  kokoontumi-
sia ja koulutuksia. ”Liikunnan iloa pa iva kotei-
hin” - verkoston tavoitteena on antaa pa iva ko-
deissa toimiville henkilo ille ideoita, virikkeita  
ja ka yta nno n tyo va lineita  pa iva hoitoika isten 
pa ivitta isen liikunnan toteuttamiseen seka  
tyo kaluja Liikkuva varhaiskasvatus –
kehitta mistyo ho n. Lisa ksi Pokali ja rjesta a  sa-
manlaiset verkostotapaamiset myo s perhepa i-
va hoitajille. 
 
Pokali tarjoaa varhaiskasvatuksen henkilo sto l-
le ta ydennyskoulutusta, 0-8-vuotiaiden lasten 
ohjaajille ja opettajille. Kursseja ja rjesteta a n 
pa iva koti-, kunta- ja aluekohtaisina tilauskou-
lutuksina seka  avoimina kursseina. Tarjottavat 
kurssit Pienten askelten perehdytys tyo yhtei-
so lle (1,5-2h), Liikkuva lapsi varhaiskasvatuk-
sessa -tyo paja (3h), Toiminnallinen oppiminen 
varhaiskasvatuksessa (3h), Lasten motoristen 
taitojen havainnointi (3h), Iloa, leikkia  ja yh-
dessa  tekemista , fyysisen aktiivisuuden suosi-
tukset ka yta nto o n (6h) seka  Liikuntaleikki-
koulu ohjaajakoulutus (16h). Tarjolla on myo s 
tyo pajoja varhaiskasvatuksen esimiehille (1,5-
2h) seka  vanhempainilta luentoja ja toiminnal-
lisia vanhempainiltoja. Lisa ksi toteutamme 
erilaisia lajivirikekoulutuksia seka  tarjoamme 
maksutonta sparrausta. 
   
Opettajien liikuntakoulutukset 
  
Pokali ja rjesta a  opettajien liikunnan virike-
koulutusta myo s vuonna 2022. Koulutusten 
tavoitteena on antaa opettajille ideoita ja vink-
keja  koko koulu– ja opiskelupa iva n liikunnal-
listamiseen seka  va ha n liikkuvien lasten ja 
nuorten aktivoimiseen. Koulutusten tarjoami-
sessa ja toteutuksessa tehda a n yhteistyo ta  

kuntien kanssa.  
 
Tarjolla olevia koulutuksia ovat Jonot matalik-
si (6x1,5h), Liikkuva koulu 1 ja 2–tyo pajat  
seka  Liikkuva opiskelu –tyo paja (2-4h), Toi-
minnallinen oppiminen (alakoulu) (2x2h), 
Toiminnallinen oppiminen (yla koulu) (1 x 3,5 
t), Toiminnallisen oppimisen tyo pajat (3x3h), 
Uutta buugia Liikkuva koulu –toimintaan + 
Tauoilla energiaa opiskeluun (2-3h), Helposti 
liikkeelle (3t), Koululaiset liikkeelle (6t), Liik-
kujaksi – innosta va ha n liikkuvat onnistumaan 
(6t) ja Lo yda  liikunta (3t) koulutukset seka  
erilaiset liikunnan virikekoulutukset yhteis-
tyo ssa  seurojen ja lajiliittojen kanssa. 
 
Iltapäivä- ja liikuntakerhojen ohjaajakou-
lutus 
  
Pokali tarjoaa iltapa iva - ja liikuntakerhojen 
ohjaajille liikunnan ohjauskoulutusta seka  lii-
kunnan virikekoulutusta eri teemoilla. Iltapa i-
va toiminnan ohjaajien koulutukset painottu-
vat liikunnan virikekoulutuksen sisa lto ihin. 
Kerho-ohjaajien koulutuksessa tavoitteena 
antaa ohjaajille valmiudet toteuttaa, suunnitel-
la ja ohjata 3 - 6-luokkalaisten liikuntakerhoja.  
  
Liikuntakampanjat,  leirit ja tapah-
tumat 
   
Pokali ja rjesta a  vuoden 2022 aikana suositut 
lasten leirit Joensuussa yhteistyo ssa  lajiliitto-
jen, seurojen, Ita -Suomen Liikuntaopiston ja 
Joensuun kaupungin kanssa. Talvileiri ja rjeste-
ta a n viikolla 10 pa iva leirina  ja Sporttileiri ke-
sa kuun alkupuolella myo skin pa iva leirina . Lei-
ritoiminnan laatua pyrita a n kehitta ma a n en-
tista  paremmalla leiriohjaajien kouluttamisel-
la seka  leiriolosuhteiden kehitta misella .  
   
Pokali pyrkii tukemaan ja auttamaan paikalli-
sia tahoja lasten liikuntatapahtumien suunnit-
telussa ja toteutuksessa.  
  
Harrastaminen koulupäivän yhteydessä 
 
Pokali kouluttaa yhdessa  muiden alueja rjesto -
jen seka  yhteistyo ssa  Olympiakomitean kans-
sa lasten liikunnan ohjaajia laadukkaan har-
rastustoiminnan edista miseksi.  
Paikallisia harrastuskerhoja pyrita a n tuke-
maan ja siten edista a  laadukasta ja monipuo-
lista, avointa harrastustoimintaa, jotta jokai-
sella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa. 
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2.2 Aikuisten liikunta 
 
Aikuisva esto n hyvinvoinnin edista misessa  aktii-
visilla ela ma ntavoilla ja liikunnalla on keskeinen 
merkitys. Molemmat muun muassa ennaltaeh-
ka iseva t useita kansansairauksia, milla  puoles-
taan on suora vaikutus mm. kansantalouteen. 

Suomalaisesta aikuisva esto sta  liikkuu tervey-
tensa  kannalta riitta va sti noin 20 %. Pokalin 
yhtena  keskeisena  tehta va na  onkin pohjoiskar-
jalaisten aktivoiminen terveytta  edista va a n ak-
tiiviseen toimintaan ja liikuntaan. 

  
Tavoitteenamme on:  
 

• Pohjoiskarjalaisen aikuisva esto n aktivoi-
minen terveytta  ylla pita va a n ja edista va a n 
liikuntaan 

• Yhdistysten ja tyo yhteiso jen osaamisen 
edista minen kunto- ja terveysliikunnassa 

  
Toimintamme painotuksena on: 
 

• Kunto– ja terveysliikuntahankkeet 
• Kunto– ja terveysliikunnan koulutus 
• Liikuntakampanjat ja –tapahtumat 
• Liikuntapalvelut yhdistyksille ja tyo yhtei-

so ille 
• Tiedottaminen ja viestinta  

 
 
 
Liikuntapalvelut yhdistyksille ja työ-
yhteisöille  
  
Pokali ja rjesta a  yrityksille ja tyo yhteiso ille lii-
kuntapa ivia  ja muuta tyo kykya  ylla pita va a  toi-
mintaa Buusti360-konseptia ka ytta en. Keskeise-
na  tavoitteena on tiedon jakaminen kunto- ja 
terveysliikunnasta, tyo ntekijo iden jaksamisen 
kehitta minen seka  yhteiso llisyyden lisa a minen 
tyo  yhteiso n keskuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toimenpiteet:  
 

•  Tyo yhteiso ille suunnattujen hyvinvointi-
 projektien suunnittelu ja toteuttaminen 
 •  Tyky-, testaus- ja luentopalvelut 
 • Aiemmin luotujen toimintamallien 

 markkinointi ja kehitta minen 
• Tyo yhteiso jen liikuntaka yta nto jen nykyti-

lan arviointi ja liikuntasuunnittelu 
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Liikuntakampanjat ja -tapahtumat  
  
Pokali ja rjesta a  vuosittain liikuntatapahtumia 
ja -kampanjoita, joihin voivat osallistua niin 
tyo yhteiso t kuin yksityishenkilo tkin. Tyo  yhtei-
so jen kampanjoiden tavoitteena on auttaa huo-
maamaan arki- ja hyo tyliikunnan merkitys ter-
veyden edista misessa  esim. tyo matkaliikunnan 
avulla. Tapahtumien pa a ma a ra na  on tuottaa 
osallistujalle positiivinen liikuntaela mys ja yh-
dessa olon kokemus seka  antaa eva ita  hyvin-
voinnin edista miseen myo s pidemma lla  aikava -
lilla . Vuonna 2022 Pokali jatkaa yhteistyo ta  
Pohjois-Karjalan kuntien kanssa juoksuliikun-
nan lisa a misessa  Joensuu Run -teemalla.  
 
 Toimenpiteet:  
 

• Joensuu Run -kuntoilutapahtuman ja rjes-
ta minen  

• Erilaisten liikuntakampanjoiden toteutta-
minen 

• Ika ihmisten terveytta  ja liikkumista edis-
ta vien tapahtumien ja rjesta minen  

• Muut liikuntatapahtumat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osallistuminen    
 
Aikuisliikunnan kehitta ja  osallistuu asiatuntija-
na useisiin liikunnan- ja terveyden edista mi-
seen liittyviin ohjausryhmiin ja tyo ryhmiin. Ta l-
laisia ovat mm. Henry ry:n paikallistapaamiset, 
elintapaohjauksen verkosto, maakunnallinen 
liikuntatyo ryhma , Voimaa vanhuuteen - oppi-
misverkosto seka  Pyo ra ilyn ja ka velyn edista -
minen Joensuussa -hankkeen tyo ryhma . 
 
Liikkuva Aikuinen -ohjelma 
 
Liikkuva aikuinen ohjelma on opetus- ja kult-
tuuriministerio n rahoittama aikuisia n kattava 
ohjelma. Se on olemassa siksi, etta  tyo ika iset 
liikkuisivat terveytensa  kannalta riitta va sti.  
 
Strategiassa ohjelma on linjannut pa a painoalu-
eeksi liikkeen lisa a misen tyo ela ma a n seka  laa-
dukkaan liikuntaneuvonnan. Pohjois-Karjalan 
Liikunnan alueella suoritetaan yhteisen rungon 
mukaiset vaikuttamistoimet, jotka sisa lta va t 
sote- ja kuntayhteistyo ta  ja tiedonkeruuta esi-
merkiksi liikuntaneuvonnan tilasta. Pohjois-
Karjalan Liikunnan toimintaan kuuluu lisa ksi 
ika ihmisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan 
lisa a minen. 
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3. Seuratoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen 

Seuratoiminta ja sen kehitta minen on yksi Po-
kalin painopistealueista.  
  
Seuratoiminnan tavoitteena on: 

- Liikunta- ja urheiluseuratoiminnan 
 elinvoimaisuuden vahvistaminen 
- Liikunta- ja urheiluseurajohdon osaa-
misen ja yhteistyo n edista minen 

- Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan 
eettisyyden vahvistaminen 

  
Toimintamme painotuksena on: 

- Seuratoiminnan hankkeiden toteutta-
minen 

- Seuratoiminnan osaamisen lisa a minen 
koulutuksien avulla  

- Seuratoimijoiden huomiointi ja palkit-
seminen 

  
Seuratoiminnan tavoitteisiin pa a semiseksi ja r-
jesteta a n koulutus- ja kehitta mistilaisuuksia 
seka  erilaisia luentoja ja seminaareja. Seuratoi-
minnan tukemiseksi Pokali toteuttaa erilaisia 
hankkeita, jotka kohdistuvat kokonaan tai osit-
tain urheiluseuroihin.  
 
Vastuullisuus otetaan puheeksi liikunta- ja ur-
heiluseuroille ja rjestetta vissa  tilaisuuksissa 
koko vuoden 2022 ajan. 
  
Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan eetti-
syyden vahvistamiseksi Pokali on luonut maa-
kunnalliset seuratoiminnan eettiset suosituk-
set. Seuroja kannustetaan huomioimaan eetti-
syys seuratoiminnassa ja sitoutumaan na ihin 
suosituksiin. Seuratoimintaan liittyvia  eettisia  
kysymyksia  nostetaan yleiseen keskusteluun 
myo s tiedotusva lineiden kautta.  
 
 
 Seuratoiminnan hankkeet 
  
VIRE -hanke (Virtaa ja elinvoimaa seuroi-
hin) Vaara-Karjalaan  
 
Pokali on saanut rahoitusta Vaara-Karjalan 
Leader ry:lta  Vaara-Karjalan VIRE -
hankkeeseen. Hanke on kaksivuotinen ja se 
alkoi 1.1.2021. Hanke toteutetaan Juuan, Liek-
san seka  Nurmeksen kuntien alueella. Ensisi-
jaisena kohderyhma na  ovat liikunta- ja urhei-

luseurat. Mukaan on haettu kuitenkin myo s 
muita yhdistyksia , joiden kautta haetaan ver-
kostoitumista ja hankkeen nimen mukaista 
virtaa ja elinvoimaa maaseudun seurojen ja 
yhteiso jen toimintaan. 
 
Seuroille annettava tuki jakaantuu kolmeen eri 
muotoon: 
 
a) Seurakehitta minen 
Seurojen kanssa tehda a n alkukartoitus nykyti-
lanteesta ja toisaalta mita  voisi ja kannattaisi 
seurassa kehitta a . Kartoituksen kautta etsita a n 
yhdessa  ratkaisumalleja toiminnan eteenpa in 
viemiseksi ja na ma  uudet mallit nidotaan lo-
pulta oppaaksi, josta seura saa hyo tya  toimin-
toihinsa jatkossakin. 
 
b) Koulutukset 
Tukitoimena seurakehitta miseen ja rjesteta a n 
koulutusta. Koulutukset voivat olla la hes mita  
vain seurakehitta miseen liittyva a : valmentajil-
le, hallitukselle tai vaikkapa seuran uusille 
nuorille toimijoille suunnattuina paketteina. 

 
c) Tapahtumat 
Seurojen kanssa toteutetaan yhdessa  kyla ta-
pahtumia ja kolme suurempaa kuntakohtaista 
tapahtumaa. Tapahtumien tavoitteena on saa-
da seuroille na kyvyytta  ja virkistysta  toimin-
taan, ja tapahtuman kautta innostaa uusia toi-
mijoita mukaan seuraan.  
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Pokalin työllistämistoiminta 
  
Pohjois-Karjalan Liikunta ry:lla  (Pokali) on 
pitka  kokemus liikunta- ja urheiluja rjesto jen 
tyo llista misasioiden hoitamisesta. Pokali on 
tehnyt hyva a  ja rakentavaa yhteistyo ta   
kuntien kanssa eri tyo llisyyshankkeissa.  
 
Tyo llista va t seurat ovat saaneet osaavia tyo n-
tekijo ita  ja tyo ntekijo ille on ollut tarjolla moni-
puolisia seka  mielekka ita  tyo tehta via  urheilu-
seuroissa. Pokali on onnistunut hyvin jatkopo-
luttamaan hankkeen asiakkaita avoimille tyo -
markkinoille ja koulutukseen. Tyo ntekijo iden 
tyo panoksella on ollut suuri merkitys myo s 
liikunta- ja urheiluja rjesto jen elinvoimaisuu-
delle.  
  
Tyo llista mispalveluiden toteuttaminen koe-
taan urheiluseuroissa tarpeelliseksi ja siita  
saadun palautteen perusteella haluamme tule-
vaisuudessakin olla mukana tuottamassa tyo l-
lista mispalveluja Pohjois-Karjalan maakunnan 
alueella. Pokali on hakenut tyo llisyyspoliittista 
avustusta Pohjois-Karjalan TE-toimistolta 
maakunnallisen liikunnan- ja urheilun tyo lli-
syyshankkeen toteuttamiseen vuosina 2022-
2024.  
 
Hankkeen avulla maakunnan liikunta- ja ur-
heiluseuroille tarjotaan mahdollisuus tyo llis-
ta a  palkkatuella tyo ntekijo ita  seurojen moni-
puolisiin tyo tehta viin. Tyo nantajina toimisivat 
urheiluseurat, joiden valtuuttamina Pokali hoi-
taisi palkkatukeen liittyvia  asioita seurojen 
puolesta aina palkanmaksua myo ten. Tyo nte-
kijo iden ammattitaidon ja tyo kyvyn kehitty-
mista  tuettaisiin tyo n tekemisen ohessa henki-
lo kohtaisella yksilo valmennuksella, jonka ta-
voitteena olisi tyo netsinna n, lyhytkoulutusten 
ja yrityssiirtojen avulla edista a  tyo ntekijo iden 
hakeutumista avoimille tyo markkinoille ja 
koulutukseen.  
 
Pokalin hallinnoimaa hanketta rahoitettaisiin 
pa a osin Pohjois-Karjalan TE-toimiston tyo lli-
syyspoliittisella avustuksella ja kuntien rahoi-
tusosuuksilla. 
 
 
 
 
 

Seuratoiminnan koulutukset 
 
Seuran toimihenkilo iden kuten puheenjohta-
jien, taloudenhoitajien, johtokunnan ja senten, 
sihteerien, tiedottajien, joukkueenjohtajien ja 
muiden vastuuhenkilo iden osaamisen kehitta -
miseksi Pokali tarjoaa ajankohtaista ja laadu-
kasta koulutusta.  
 
Koulutuksia ja rjesteta a n Olympiakomitean 
tarjonnan, seurojen toiveiden seka  kulloinkin 
vallitsevan tarpeen vaatimalla tavalla. 
 
Koulutuksia markkinoidaan pohjoiskarjalaisil-
le seuratoimijoille ja kunnille. Koulutuksia ja r-
jesteta a n seka  avoimina etta  yhteistyo kurssei-
na kuntien, oppilaitosten ja eri lajien alueellis-
ten organisaatioiden kanssa.  
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  Järjestyksenvalvontakoulutus 
  
Laki ja rjestyksenvalvojista (1085/2015) ma a -
rittelee ja rjestyksenvalvojan tehta va ksi ja rjes-
tyksen ja turvallisuuden ylla pita misen seka  
rikosten ja onnettomuuksien esta misen siina  
tilaisuudessa tai toimialueella, jonne ha net on 
asetettu ja rjestyksenvalvojaksi. 
 
Ja rjestyksenvalvojaksi voidaan hyva ksya  teh-
ta va a n sopiva ta ysivaltainen henkilo , joka on 
saanut sisa asiainministerio n hyva ksyma n kou-
lutuksen. Ja rjestyksenvalvojan hyva ksyy koti-
paikan poliisilaitos eninta a n viideksi vuodeksi 
kerrallaan. Hyva ksynta  on voimassa koko Suo-
messa. Poliisi voi peruuttaa hyva ksymisen 
henkilo lta , joka ei ena a  ta yta  ja rjestyksenval-
vojaksi hyva ksymisen edellytyksia . Ja rjestyk-
senvalvojan on pidetta va  tehta va ssa a n muka-
na poliisin myo nta ma a  ja rjestyksenvalvoja-
korttia. 
 
Vuonna 2022 ja rjesteta a n seka  peruskursseja 
etta  kertauskoulutusta avoimina ja tilauskou-
lutuksina. Ja rjestyksenvalvojan peruskurssia 
tarjotaan yhteistyo ssa  kuntien, seurojen, mui-
den ja rjesto jen ja kansalaisopistojen kanssa. 
Koulutuksen tavoitteena on turvata erityisesti 
urheilu- ja liikuntaseurojen ja rjestyksenvalvo-
jatarve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuratoimijoiden huomiointi ja pal-
kitseminen 
  
Urheilun ja liikunnan palkitsemistilaisuu-
den ”Urheilugaalan” järjestäminen  
  
Pokali ja rjesta a  yhteistyo ssa  Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton kanssa liikunta- ja urheiluva en 
yhteisen maakunnallisen palkitsemisjuhlan 
”Urheilugaalan”, jossa palkitaan mm. huippu-
urheilijoita, harrasteliikkujia, seuratyo ta  teke-
via  henkilo ita  ja kunnan edustajia. Urheilugaa-
lassa palkitaan myo s sanomalehti Karjalaisen 
kultamitalilautakunnan valitsemat ansioitu-
neet (vuoden valmentaja, joukkue, nuori urhei-
lija ja kultamitaliurheilija).   
  
 Ansiomerkit 
  
Pokalilla on ka yto ssa  oma ansiomerkkija rjes-
telma , jota hyo dynneta a n seuratoimijoiden 
seka  seurojen huomioimisessa ja palkitsemi-
sessa. Pokali myo nta a  ansiomerkkeja  seka  itse 
etta  seurojen anomuksesta ansioituneille hen-
kilo ille ja yhteiso ille. Pokali hakee ja antaa lau-
sunnon tarvittaessa opetus- ja kulttuuriminis-
terio n liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomer-
keista  Pohjois-Karjalan ansioituneiden osalta. 
  
 
 
 
 
 



 

 Liikunnan iloa 14 

4. Kuntayhteistyö ja vaikuttaminen 

Pokalin yksi toiminnan painospistealueista on kuntayhteistyo  ja vaikuttaminen. Vaikuttamistyo n  
avulla pyrimme vaikuttamaan pa a tta jiin liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen aseman vahvista-
miseksi.    
 

Kuntayhteistyön muotoja vuoden 2022 aikana ovat  
 

• Vaikuttaminen liikunnan ja urheilun edellytysten turvaamiseksi mm. 
 Kuntien ja kaupunkien luottamus- ja virkamiesjohdon tapaamisilla ja heille 

suunnatuilla kannanotoilla 
 Kuntien liikuntaviranhaltijoiden ja hyvinvointi-/ sivistysjohtajien tyo kokousten 

seka  suunnittelutilaisuuksien ja rjesta minen 
 Uusien kuntapa a tta jien tapaamiset ja perehdytta mistilaisuudet 
 Kuntien laaja-alaisten liikuntastrategioiden ja/ tai kehitta misohjelmien yms. 

liikunnan ja urheilun kannalta keskeisten asiakirjojen tekemisen konsultointi 
tarpeen mukaan 

• Maakunnallisen liikuntakyselyn toteuttaminen ja tulosten koonti kuntakohtaisesti ja maa-
kunnallisesti siten, etta  indikaattoritietoa voidaan hyo dynta a  hyvinvointisuunnitelmien ja 
-raporttien teossa 

• Yhteisten tapahtumien ja koulutusten ja rjesta minen paikallisten tarpeiden mukaan 
• Hankeyhteistyo  

 
 
 
Pokalin keskeisiä vaikuttamisen toimenpiteitä vuonna 2022 ovat: 
 

• Maakuntaliiton asiantuntijatahona toimiminen liikunnan ja urheilun toimialalla 
• Vaikuttaminen eri keinoin maakunnallisiin liikuntaan ja urheiluun seka  sita  kautta hyvin-

vointiin liittyviin linjauksiin ja asiakirjoihin  
• Yhteydenpito Kansanedustajiin eri tavoin liikunnan ja urheilun ajankohtaisissa ja ta rkeis-

sa  asioissa 

• Rakentavan ja tiiviin yhteistyo n jatkaminen maakunnan tiedotusva lineiden kanssa 
• Eri hankerahojen hakeminen 
• Yhteydenpito Pokalin keskeisiin valtakunnallisiin (mm. OKM, OK, Liikkuvat -ohjelma) ja 

maakunnallisiin (mm. maakuntaliitto, ELY -keskus, TE-toimisto, AVI, ja rjesto t) sidosryh-
miin mm. osallistumalla eri tyo ryhmiin, kokouksiin ja yhteistyo palavereihin 

• Liikuntakulttuurin kannalta ta rkeisiin esille nousseisiin kysymyksiin tai asioihin reagoi-

minen. 
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6. Toimistopalvelut 

5. Kilpa– ja huippu-urheilu 

Pokalin toimiston tuottamien toimistopalvelujen tarkoituksena on tukea ja senja rjesto ja  talouden, 
hallinnon ja julkaisujen toiminnoissa. Toimistossa tuotetaan monipuolisia ja edullisia peruspalveluja 
ja senja rjesto ille seka  keskeisille yhteistyo tahoille kuten lajiliittojen alueyksiko ille seka  kuntien lii-
kuntatoimille ja pa iva kodeille. 
 

Palvelutarjonnassa huomioidaan erityisesti liikunnan paikallisyksiko iden elinvoimaisuuden varmis-
taminen seka  seura-aktiivien tukeminen. 
 
Keskeisiä palveluja ovat: 

• Taloushallintopalvelut; palvelusopimukset lajien alueja rjesto jen kanssa seka  neuvonta 

• Toimistopalvelut; postitus-, kopiointi-, tulostus– ja puhelinpalvelut 

• Julkaisut; ja senja rjesto jen ja muiden yhteiso jen tiedotteet, kilpailukalenterit ja sarjakirjat 

• Kehitys– ja neuvontapalvelut; verotus ja lakisa a teiset velvoitteet, yhdistyksen perustaminen ja  
yhdistyslaki 

• Muut; yhteistyo  Salomaa –sa a tio n kanssa nuorille urheilijoille myo nnetta vien apurahojen haku
– ja valmisteluprosessissa. 

 
Pokali on kehitta ma ssa  Pohjois-Karjalan kilpa- ja huippu-urheilua pa a sa a nto isesti omien strategisten 
painopistealueiden toimintojen kautta. Pokali tekee yhteistyo ta  erityisesti Joensuun Urheiluakatemi-
an ja Ita -Suomen Liikuntaopiston mm. valmentajakoulutuksen osalta. Lisa ksi Pokali pyrkii vaikutta-
maan yleisesti kilpa- ja huippu-urheilun arvostuksen lisa a ntymiseen seka  toimijoiden osaamisen ke-
hittymiseen Pohjois-Karjalassa. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilun edista misen toimintoja vuonna 2022 ovat: 
 
• Joensuun urheiluakatemian valmennustoiminnan koordinointi yhteistyo ssa  Joensuun kaupun-

gin kanssa 
• Valmentajien perus- ja jatkokoulutuksien ja rjesta minen yhteistyo ssa  eri tahojen kanssa 
• Nuorten valmennuksessa mukana olevien valmentajien yhteistapaamisten ja rjesta minen yh-

teistyo ssa  Joensuun Urheiluakatemian kanssa 
• Maakunnan kilpa- ja huippu-urheilussa menestyneiden palkitsemiseen osallistuminen ja rjesta -

ma lla  yhteistyo ssa  maakuntaliiton kanssa Pohjois-Karjalan Urheilugaalan 
• Kuntien seura-avustuksiin seka  liikuntapaikkojen taksoihin vaikuttaminen 
• Salomaa-sa a tio n urheilija- ja valmentaja-apurahojen jakamisen valmisteleminen. 
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7. Viestintä 

Pokalin viestinna n tavoitteena on edista a  liikunnan ja urheilun seka  Pokalin myo nteista  mielikuvaa. 
Viestinna n avulla pyrita a n edista ma a n kaikkea Pokalin toimintaa. Vuoden 2022 aikana jatketaan 
edelleen sosiaalisen median mahdollisuuksien ja keinojen hyo dynta mista  viestinna ssa  ja markkinoin-
nissa. 

  
Pokalin keskeisiä viestinnän toimenpiteitä vuonna 2022 ovat: 
 

• Ja sentiedotteiden la hetta minen ja senisto lle ajankohtaisista Pokalin ja liikuntakulttuurin  
asioista sa hko isella  uutiskirjeella  

• Sa hko isen uutiskirjeen la hetta minen sa a nno llisesti eri tahoille 

• Pokalin Facebook-sivuston aktiivinen pa ivitta minen ja hyo dynta minen 

• Pokalin Instagram –tili  

• Eri tilaisuuksien ja tapahtumien kohdemarkkinoinnin toteuttaminen eri viestinta va lineita   
hyo dynta en 

• Pokalin nettisivujen www.pokali.fi jatkuva pa ivitta minen ja hyo dynta minen omien toimintojen 
ja asioiden esilletuomiseksi eri tahoille 

• Urheiluseurojen www-sivujen kehitta minen koulutuksilla ja konsultoinnilla hyo dynta en valta-
kunnallista Yhdistysavain -julkaisuja rjestelma a  

• Laadukkaiden koulutus-, tapahtuma– ja hanke-esitteiden tekeminen 

• Tiedotustilaisuuksien ja rjesta minen ja mediatiedotteen tekeminen ajankohtaisista ja ta rkeista  
Pokalin asioista 

• Sanomalehti Karjalaisen aluepalstan hyo dynta minen koulutusten ja tapahtumien tiedottami-
sessa 
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8. Talous  

Pokalin vuoden 2022 talousarvio on laadittu huomioiden edellisten vuosien taloudellinen kehitys. 
Talouden suunnittelua ja seurantaa kehiteta a n edelleen. Pokalin talouden ta rkein perusta on opetus- 
ja kulttuuriministerio n jakama toiminta-avustus, joka kriteereilta a n ohjaa keskeisesti Pokalin toimin-
taa.  Toiminnan kulut katetaan oman toiminnan tuotoilla, hankerahoituksella, varainhankinnalla ja 
valtionavustuksella. 

 

TALOUSARVIO 2022    

VARSINAINEN TOIMINTA 2022  2021 

   TUOTOT    

   KOULUTUS- JA TAPAHTUMATUOTOT 122 100  154 000 

   SOPIMUSTUOTOT 60 820  149 900 

   MUUT TUOTOT 584 500  301 500 

   AVUSTUKSET 380 400  400 200 

  TUOTOT YHTEENSÄ 1 147 820  1 005 600 

  KULUT    

  HENKILÖSTÖKULUT    

   PALKAT 440 800  497 700 

   PALKAT TYÖLLISYYSHANKE 465 000  240 000 

   ELÄKEKULUT 168 100  133 800 

   MUUT HENKILÖSIVUKULUT 31 450  26 200 

   MUUT HENKILÖSTÖKULUT 8 500  6 500 

  HENKILÖSTÖKULUT 1 113 850  904 200 

  VUOKRAT 63 620  62 300 

  MUUT KULUT    

    ULKOPUOLISET PALVELUT 122 700  184 600 

    MATKAT, MAJOITUKSET, RUOKAILUT 42 500  55 750 

    MATERIAALIKULUT 11 780  14 200 

    MUUT TOIMINTAKULUT 53 150  53 550 

  MUUT KULUT 230 130  308 100 

  KULUT YHTEENSÄ 1 407 600  1 274 600 

VARSINAINEN TOIMINTA -259 780  -269 000 

VARAINHANKINTA    

  TUOTOT 49 780  44 000 

  KULUT 0  0 

VARAINHANKINTA 49 780  44 000 

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -210 000  -225 000 

RAHOITUSTUOTOT     

RAHOITUSKULUT    

KOKONAISTUOTTO/KULUJÄÄMÄ -210 000  -225 000 

YLEISAVUSTUKSET 210 000  225 000 

    

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0  0 

    

TUOTOT YHTEENSÄ 1 407 600  1 274 600 

KULUT YHTEENSÄ 1 407 600  1 274 600 
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POKALIN PALVELUT  

KOULUILLE JA OPPILAITOKSILLE 
 
Pohjois-Karjalan Liikunta ry (Pokali) tukee kouluja ja oppilaitoksia Liikkuva koulu  ja –opiskelu -
toiminnassa. Tukea on monen tasoista ja palveluiden tavoitteena on auttaa ja innostaa kouluja ja op-
pilaitoksia liikkeen lisa a misessa . Tarjoamme seka  maksuttomia etta  maksullisia palveluita. Palvelu-
valikkoon kuuluu sparrausta, tyo pajoja, koulutuksia, va linevuokrausta ja aikuisten tyo hyvinvointipal-
veluita. 
 Tilauskoulutusten lisa ksi ja rjesta mme avoimia koulutuksia. Avoimet koulutukset lo ytyva t osoitteesta 
www.pokali.fi/koulutuskalenteri ja se pa iviteta a n lukukausittain. 
  
Koulutusta opettajille 
 

 Sparraukset ja verkostot 
 Liikkuva koulu –tyo pajat 

 Liikkuva opiskelu –tyo paja 
 Toiminnallisuutta oppitunneille -tyo pajat 
 Toiminnallisen oppimisen koulutukset  
 Liikkuva koulu—hyvinvoinnin vuosikello –tyo paja 

 Jonot mataliksi –koulutukset  
 Muut koulutukset 
 

Koulutusta oppilaille 

 
 Va lkka rit 

 Ylo s penkista  –oppitunti 
 Ja rkka a  tapahtuma! 
 Liikuntatutor –koulutus 

 
Koululle & tyo yhteiso lle 

 

 Va lineiden vuokraus ja liikuntatapahtumat 
 Vanhempainillat 

 Kerhotoiminnan koulutukset 
 Tyo yhteiso jen liikunta– ja hyvinvointipalvelut 

 
 

 

 

 

  

http://www.pokali.fi/koulutuskalenteri
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POKALIN KOULUTUSTARJONTA 

VALMENTAJAT, OHJAAJAT SEKÄ URHEILIJAT 
Kurssit soveltuvat kaikkien lajien parissa toimiville tuki-
koulutukseksi 
I-tason ohjaaja– ja valmentajakoulutukset 

• Kannustava valmentaja ja ohjaaja (3 h) 

• Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3 h) 

• Oppiminen ja opettaminen harjoitustilanteessa (3 h) 

• Herkkyyskausien huomiointi harjoittelussa (3 h) 

• Liikunnallinen ja urheilullinen elämäntapa (3 h) 

• Liikkuvuus ja taitoharjoittelu (3 h) 

• Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet  
valmennuksessa (2 h) 

• Fyysinen harjoittelu (6 h) 

• Eettinen valmennus (2 h) 

• Valmentajana ja ohjaajana kehittyminen (2 h) 

• Tunne ja vuorovaikutustaidot valmennuksessa (2 h) 

• Tervetuloa ohjaajaksi (3 h) 

• Harjoittelun suunnittelu ja arviointi (2 h) 
 

I-tason koulutuksia täydentäviä koulutuksia 

• Ravitsemus 

• Urheiluvammojen huolto ja teippaus 

• Nuoren kasvu ja kehitys 

• Tytöt ja naiset urheilijoina 

• Kehon huolto ja palautuminen 

• Voima- ja kuntosaliharjoittelu 
 

Valmentajien täydennyskoulutukset 

• Urheilijaksi kasvamassa—Urheilija ei kiusaa (2h) 

• Ylirasitustilan ennaltaehkäisy ja siitä palautuminen 
(2,5h) 

Toteutetaan vuosittain eri teemoilla yhteistyössä Suomen 
Valmentajat ry:n kanssa. 
 
PÄIVÄHOIDON HENKILÖSTÖ, OPETTAJAT,  
PIENTEN LASTEN OHJAAJAT 
Kurssit on tarkoitettu 0 - 8 -vuotiaiden parissa toimiville.  
Käytännön läheisillä kursseilla, liikutaan itse mukana.  

• Päivähoidon liikunta 

• Virikkeitä liikkuviin leikkeihin (3 h) 

• Liikettä pihaleikkeihin (3 h) 

• Temppuillen taitavaksi (6 h) 

• Esiopetusta liikunnan keinoin (6 h) 

• Nassikkapaini ( 3 h) 

• Seikkailuliikunta (6 h) 

• Pallotellen (6 h) 

• Vekaravipellys  

• Leikitellen luistimilla (4 h) 

• Sujuvasti suksilla (4 h) 

• Rytmikkäästi liikkuen (3 h) 

• Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h) 

• Lastentanssin avaimet (3 h) 

• Havainnoista liikkeeksi—lasten motoristentaitojen  
havainnointi 

 
KERHO-OHJAAJAT 
Iltapäiväkerhoissa ja  liikuntakerhoissa toimiville ohjaajille 
soveltuvia koulutuksia 

• Löydä Liikunta –kerho-ohjaajakoulutus (6 h) 

• Liikkujaksi—innosta vähän liikkuva lapsi  
onnistumaan (6 h) 

• Taitavaksi liikkujaksi (6 h) 

• Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14 h) 
 

OPETTAJIEN LIIKUNNAN VIRIKEKOULUTUK-
SET 

• Liikkuva koulu työpaja Liikunta työyhteisön tukena 
         (2-3 h) 

• Toiminnallisuutta oppitunneille –työpajat (3*2 h) 

• Jonot mataliksi -koulutuskokonaisuus (6* 1,5 h) 

• Helposti liikkeelle  (3 h) 

• Koululaiset liikkeelle (6 h) 

• Liikkujaksi—innosta vähän liikkuvat  
onnistumaan (6 h) 

• Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (3 h) 

• Toiminnallinen oppiminen (2+2 h) 

• Taitavaksi liikkujaksi (3+3 h) 

• Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14 h) 
 
AIKUISLIIKUNNAN KURSSIT 
Kurssit on tarkoitettu aikuisliikuntaryhmien ohjaamisesta 
kiinnostuneille uusille ohjaajille ja jo ohjaajina toimiville.  

• Liikunta osana arkea (7 h) 

• Lihaskunto ja liikehallinta (7 h) 

• Kestävyyskunto ja lihashuolto (7 h) 

• Keppijumppaa kuntoilijoille (3 h) 

• Starttikurssi kuntosalitoimintaan (3 h) 
 
SEURA– JA JÄRJESTÖKOULUTUS  
Kurssit on tarkoitettu seuroissa ja järjestöissä toimiville 
henkilöille 

• Hyvän seuran hallinto (3 h) 

• Hyvän seuran verotus (3 h) 

• Urheilun johtaminen hyvässä seurassa (3 h) 

• Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen (3 h) 

• Hyvän seuran viestintä (3 h) 

• Yhdistyksen kirjanpito ja taloudenhoito (3h) 

• Puheenjohtaja– ja sihteerikurssi (3h) 

• Varainhankinta ja sponsorointi (3h) 

• Ennakonpidätysohjeet seuroille (3h) 

• Yhdistyksen turvallisuus (3h) 

• Järjestyksenvalvojan peruskurssi (40 h) 

• Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h) 
Järjestämme kaikkia kursseja avoimina kursseina sekä  
kunta ja seurakohtaisesti vähintään 10 henkilön ryhmille.  
 
 
KYSY TARJOUS TILAUSKURSSEISTA! 
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