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Seurafoorumin aikataulu
• Tervetuloa ja Zoomin käytön opastus – Tiiu
• Nykyisten suositusten vaikutus seuratoimintaan – Tatu
• Seuran talous – Tatu
• Miten aktivoida harrastajia – Tiiu
• Mitä etätyökaluja käyttää seurassa – Tiiu
• Liiton palvelut – Tatu ja Tiiu
• Kysymyksiä



Zoomin käyttö

• Mikrofoni päälle/pois. Pidetään pois, kun ei puhuta.
• Video päälle/pois. Video päällä koko ajan.
• Näyttötilat Speaker View – Gallery View
• Chat
• View options
• Participants



Nykyiset suositukset ja niiden vaikutus 
seuratoimintaan
• Kaikki sisätiloissa tapahtuva toiminta tauolla
• Ulkona voi toistaiseksi harjoitella pienryhmissä, kun pidetään riittävä 

turvaväli
• Seuratkaa viranomaistiedotusta – tämä voi muuttua milloin tahansa!

• Kaikki tapahtumat tauolla



Seuran talous

• Jäsen- ja harjoittelumaksut
• Jäsenmaksuja ei tarvitse palautta
• Harjoitusmaksuja tarvitsee palauttaa vain, jos korvaavaa toimintaa (esim. 

harjoituskauden pidennystä) ei voida toteuttaa
• Kannattaa pitää järki ja ihmisläheinen suhtautuminen mukana



Seuran talous

• Vuokrat
• Yhteys vuokranantajaan – varmasti vuokranantajan etu on pitää vuokralainen

• Mahdolliset palkkakulut
• ESLUn ohjeita https://www.eslu.fi/uutiset/koronan-johdosta-kokosimme-

yhteistyossa-asianajotoimisto-legistumin-kanssa-ohjeistuksen-
seuroille/?fbclid=IwAR1BpqTLtbRDKHnSZRRiYIydsiPR0l0c-
kjGijAxQiaAu8y1WqfZ_NO6tDA

• Palloliiton ohjeita 
https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000150503-
koronavirusinfo?_ga=2.83990041.1253112167.1584543526-
1948194207.1584543526



Miten aktivoida harrastajia?
• Pidä yhteyttä - vuorovaikutteisuus tärkeää
• Etäkokoukset ja –tapaamiset
• Videoidut treenit
• Treeniohjeet kotiin
• Erilaisia haasteita voi jakaa
• Myös ihan kuulumisia voi kysellä - yhteisöllisyys!
• Mieti myös, mitä sitten kun toiminta voi käynnistyä taas (voiko olla 

ylimääräisiä leirejä, harjoituksia, jotain muuta korvaavaa)



Taekwondoliiton keräämät vinkit ja treenit

• Drive-tiedostossa:
https://docs.google.com/document/d/1d2EgSsYWBttxms7X1E2Du0D
blcb4J0s-9TFU31Yrj7s/edit?usp=sharing



Mitä etätyökaluja käyttää seurassa?

• Tapaamisiin esim. Microsoft Teams, Adobe Connect, Zoom, Google 
Hangouts. Jotkut maksullisia, kokeilujaksot voivat olla ilmaisia.

• Mitä kanavia seura normaalisti käyttää?
• Whatsapp-ryhmät, facebook-ryhmät
• Youtube-videot
• Instagram-live, Facebook-live



Mitä nyt – liiton palvelut
• Käynnistä niitä toimia, mihin ei ole kiireisessä arjessa ollut aikaa
• Seuran kehittäminen - Tähtiseurapalvelut, paljon erilaisia työkaluja 

seuran hallintoon, urheilutoimintaan, viestintään ja resursseihin.
• Liiton toimiston kaikki toimet käynnissä edelleen – soita ja kysy!
• Koulutukset tauolla, mutta tiettyjä koulutuksia voidaan järjestää etänä 

esim.
• 1-tason seurakoulutus
• Kamppailija Ei Kiusaa – koulutus
• Mentorointi seurassa



Kysymyksiä?



Kiitos osallistumisestasi!


