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Suomen Taekwondoliitto ry



Aikataulu ja tapaamisen aiheet

◦ Klo 16.30 – 16.45 Zoomin käyttö ja paikallaolijoiden esittelyt

◦ Klo 16.45 – 17.10 Koronavirustilanne ja kamppailulajien yhteinen ohjeistus 
toiminnalle 15.10. alkaen

◦ 17.10 – 17. 30 Taekwondoliiton strategia vuosille 2021 - 2024

◦ Klo 17.30 – 17.45 Urheiluseuran viestintä

◦ Klo 17.45 – 18 Muut ajankohtaiset asiat



Koronavirustilanne

◦ Kamppailulajien yhteiset ohjeet seuraharjoitteluun 15.10.2020 
alkaen: https://www.suomentaekwondoliitto.fi/?x103997=4462559

◦ Kasvomaskien käyttöä suositellaan aina, kun se on mahdollista.
◦ Esimerkiksi ohjaajat

◦ Ylimääräisiä katsojia salissa kannattaa välttää

◦ Taekwondon yksilöharjoittelu ei ole riskiensä puolesta mitenkään ryhmäliikunnasta poikkeavaa. Pariharjoitteiden 
tarpeellisuutta vallitsevassa tilanteessa kannattaa miettiä.

◦ Jos salilla tulee altistus, nopea ja sujuva yhteistyö viranomaisten kanssa tärkeää, jotta altistumislaajuus saadaan 
nopeasti selville.

◦ Olisi hyvä, jos kertoisitte altistuksista myös liiton toimistolle, jotta meillä on ajantasainen tilannekuva, mutta tähän 
ei ole velvoitetta.



Urheiluseuran viestintä
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/03/urheiluseuran_viestintaopas-1.pdf



Sisäinen viestintä = seuraviestintä seuran 
jäsenille ja seuratoimijoille

◦ Ei vain tiedottamista ja lisäinformaation 
antamista, vaan myös vahvistaa joukkoon 
kuulumista, yhteisöllisyyttä 
sekä mahdollisuuksia vaikuttaa

◦ Hyvä seuraviestintä edistää aktiivisuutta, 
edesauttaa tavoitteiden saavuttamista ja on 
vuorovaikutteista

◦ Osa seuran toimintaa ja johtamista –
huonosti hoidettu viestintä saa aikaan 
pahaa mieltä, vähentää halua osallistua ja 
hajottaa seuran ryhmähenkeä

◦ Hyvä seuraviestintä 
◦ innostaa mukaan

◦ jakaa käyttökelpoista tietoa 

◦ tehostaa toimintaa

◦ luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä

◦ nostaa esiin ideoita

◦ tekee tilaa keskustelulle



Ulkoinen viestintä = 
mediaviestintä seuran ulkopuolisille tahoille ja 
potentiaalisille kohderyhmille
Harva seura panostaa ulkoiseen viestintään 
esim. ajanpuutteen tai henkilöresurssien 
vähyyden vuoksi, kuitenkin 
pienelläkin panostuksella on mahdollista 
saada paikallista näkyvyyttä oman seuran 
tapahtumille (tiedotteet, valmiit jutut...)

Ulkoinen viestintä vaikuttaa seuran 
uskottavuuteen, kiinnostavuuteen, uusien 
jäsenten saantiin ja 
yhteistyökumppaneiden näkyvyyteen

◦ Sanomalehdet, televisio, radio, nettilehdet , -
kanavat, jne

◦ Viestinnän tulee olla avointa, ajantasaista ja 
innostavaa

Hyvä tiedote:

◦ antaa riittävän tarkat tiedot, jotta sen 
vastaanottaja voi toimia lähettäjän 
haluamalla tavalla 

◦ on hyvin jäsennelty 

◦ on kielellisesti viimeistelty

◦ teksti on selkeää, täsmällistä ja konkreettista 

◦ on napakka, ei jaarittele

◦ sisältää olennaiset asiat: 5 x M + 2 x K – mitä 
tapahtuu? missä? milloin? miten? miksi? 
kuka järjestää? keneltä saa lisätietoja?



Kriisiviestintä

◦ Tärkeä osa hyvää kriisinhallintaa

◦ Kriisitilanteisiin voi varautua ennakoimalla ja tekemällä etukäteen mahdollisimman tarkat etukäteissuunnitelmat 
kriisinhallintaan

◦ Kuka viestii?

◦ Mitä viestii?

◦ Kenelle viestitään?

◦ Tärkeää viestinnässä:
◦ Ajantasainen, oikea tieto (ei vääristelyä, valehtelua, vähättelyä, spekulointia...)

◦ Tarkkaan mietityt vastaukset, ei hätiköintiä

◦ Keitä pidettävä ajan tasalla tilanteesta?



Ajankohtaiset - koulutus
◦ 1-tason koulutusta tänä syksynä:

◦ Seurakoulutus Zoomissa: 23.-25.11.
◦ Seurakoulutuksia voidaan järjestää myös paikkakuntakohtaisesti, näistä yhteys Tiiuun
◦ Lähijakso 30.-31.1.2021

◦ 2-tason aikuisharrastajien ohjaajakoulutus käynnissä

◦ 2-tason junioriohjaajakoulutus 5.-7.12.2020 ja 15.-17.1.2021, lisätietoa: 
https://www.taido.fi/kamppailulajien-yhteinen-ii-tason-junioriohjaajakoulutus/

◦ 3-tason valmentajakoulutus (mahdollisuus jatkaa VAT:oon)
◦ Infotilaisuus 16.11. -> hakuaika 15.1.2021 saakka
◦ 19.-21.3., 3.-5.9., 8.-10.10. ja 12.-14.11.2021
◦ Lisätietoa tulossa tällä viikolla

◦ Sovelletun kamppailun ohjaajakoulutus 23.-24.1.2021, Pajulahti
◦ Kouluttajana Marita Kokkonen (judo) ja Tea Runnakko-Laitinen (tkd)
◦ Lisätietoa (tulossa lähiaikoina nettiin) voi kysyä Tiiulta



Ajankohtaiset - muut

◦ Mustien vöiden leiri 5.12. Varalassa (jos pystytään järjestämään), lisätietoa tulossa 
tällä viikolla

◦ Seuratukihaku ja alueelliset seuratuki-infot
◦ Haku vuodelle 2021 avataan marraskuussa, loppuu joulukuun puolessa välissä?

◦ Lisätietoa: https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

◦ Alueelliset infotilaisuudet: https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/seuratoiminta/seuratuki-
infot/

◦ Sparraaja Tiiu (olkaa yhteydessä ajoissa, että ehdin tutustumaan)

◦ Seuraava Seurafoorumi 18.1.2021 klo 17 – 18.30.



Kiitos 
osallistumisesta!


