
SJAL SEURATOIMINTAPÄIVÄ

10:00 Kevätkokous
11:00 Seuratoimintapäivät sessio 1 -
Menestyvän seuran askelmerkit
•Seuratoiminnan käsikirjan esittely
•Seuroille suunnatut palvelut ja rahoituskanavat
•Seuran käytössä olevat SJAL:n palvelut ja tuotteet
•Seuran strategisen suunnittelun perusteet
•Seuran vuosikellon laatiminen
•Seuratoimijoiden roolittaminen
12:30 Ruokailu



SJAL SEURATOIMINTAPÄIVÄ

13:15 Seuratoimintapäivät sessio 2 - ryhmätyö / harjoitus
•Seuran (harjoitus) strategia ja vuosikellon laatiminen 
(käytetään todellisia seuroja) 1h
•Purku ja keskustelu 1h
15:15 Kahvit
15:30 Jatkonuolet ja suoritemerkkijärjestelmä koulutus
•Konseptin esittely
•Suoritemerkkijärjestelmän esittely
•Tuntien sisällön läpikäynti
17:30 Valmentajamentorointi
18:00 Päätös



Palvelut seuroille

SJAL Seuratoimintapäivä
15.4.2018

Saskia Halminen 



Seuratoiminnan 
lupaus

Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön m

uutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja 

inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. 

Seuroilla on osaamista ja toiminta-edellytyksiä lisätä 

liikettä ja rakentaa urheilijan polkua.



Seuratoiminnan 
tulevaisuus

https://youtu.be/33IL_zzUTRY



Peruspalvelut

- Päätä oikein-opas
- Tsekkauslista
- Seura palkkaa ammattilaisen 
- Mallisäännöt uusille seuroille
- Oman seuran analyysi
- HelpDesk



Koulutukset

- Seuratoimintapäivä ☺

- Aluejärjestöjen valmiit koulutukset
- Aluejärjestöjen räätälöidyt koulutukset
- Ohjaaja-/valmentajakoulutukset
- Seuratoiminnan laatuohjelma



Etuja ja varainhankintaa

- Taloushallinnon palveluja
- Inventio oikeudelliset palvelut
- Ramirent
- Grano
- Viking Line
- Unelma-arpa
- Kunnat ja niiden laatukriteerit
- Vinkki: säätiöt!



Liiton ja olympiakomitean tarjoamat edut

- SporttiTurva ja vastuuvakuutus
- Seuroilla liiton maksama Tuplaturva:  

vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturma-
vakuutus ja toiminnan vastuuvakuutus

- Teosto- ja Gramex-maksut 



Seuratoiminnan kehittämistuki

- OKM:n myöntämä, vuosittain n. 4 milj.
- Sähköinen hakuprosessi (melkein…)
- Haku syksyllä, OLE AJOISSA
- Haku tapahtuu seuraverkon kautta
- Huolellisesti laaditut hakemukset menestyy
- Hakematta ei saa tukea
- Sparraaminen: aluejärjestöt ja Saskia



SuomiSport

- Uusi moderni lisenssijärjestelmä
- Vastaa myös seurojen jäsenhallinta-

tarpeisiin
- Tapahtumat
- GDPR
- Helppokäyttöinen, liikuntajärjestöjen 

omistama
- Lisää webinaarissa



Tähtiseuraohjelma

- 3 erilaista polkua seuralle: Lasten ja
nuorten liikunta, Aikuisliikunta, Huippu-
- seura

- Pohjautuu Sinettiseurajärjestelmään
- Seuran jatkuvan kehittämisen väline
- Laatuleima, kilpailuetu



Saskia Halminen
info@jousiampujainliitto.fi

0469212290


