Olympiakomitea ja liikunnan aluejärjestöt

Osaamista
ja työkaluja
urheiluseuroille

Seuran hallinnolle
Suomen Olympiakomitea yhdessä Liikunnan aluejärjestöjen kanssa on seurojen apuna
kehittämässä seuratoimintaa koko maassa ja kaikissa lajeissa. Lajikohtaisesti apua voi saada
omalta lajiliitolta.
Seuran toiminta haltuun

Osaaminen korkealle tasolle

Palaute vie eteenpäin

Seuratoiminnan tsekkauslista auttaa
varmistamaan, että perusasiat ovat
seurassa kunnossa. Jokaisen seuran
kannattaa silloin tällöin käydä lista läpi!

Liikunnan aluejärjestöt järjestävät seuratoiminnan koulutuksia ympäri Suomea.

Hyödynnä valmiit kyselypohjat ja kerää
palautetta säännöllisesti esimerkiksi
kerran vuodessa.

Päätä oikein -käsikirja on järjestötoiminnan lainsäädännön tietopankki, josta
voi tarkistaa, että seurassa toimitaan
sääntöjen mukaan.
Reilu Peli auttaa seuraa pohtimaan
toiminnan eettisiä periaatteita.
HelpDesk auttaa, kun järjestötoiminnassa tulee vastaan kysymys, jota itse ei
osaa ratkaista. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat apunasi!

••
••
••
•

Hyvän seuran hallinto
Hyvän seuran verotus
Hyvän seuran viestintä
Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen
Urheilun johtaminen
Hyvä seura työnantajana
Urheiluseurojen taloushallinto

Muut koulutukset:

•
••

MOI! Miten Osallistaa ja Innostaa
nuoria seuratoimintaan
Urheilumerkonomikoulutus
Järjestöjohtamisen koulutus

Tuotteistamistyökalun avulla kehität
yksittäistä liikuntatuotetta tai seuran
kaikkia palveluita.
Seura palkkaa ammattilaisen -opas
kertoo asioista, jotka tulee huomioida
palkattaessa työntekijöitä seuraan.
Seuran toimintakäsikirja tarjoaa malleja
seuran toimintatavoista ja
käytäntöjen linjauksista.

Lisäinfoa
urheiluseurojen
koulutuksista ja
palveluista:
olympiakomitea.fi/
seuratoiminta
liikunnan aluejärjestöt
lajiliitot
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Oman seuran analyysi on maksuton
kysely, jonka avulla kartoitetaan urheiluseuran toimivuutta. Seura saa arvokasta
tietoa lähettämällä kyselyn jäsenilleen ja
muille sidosryhmilleen.
Tyytyväisyyskyselyt mahdollistavat
ryhmien toimintaan liittyvän palautteen
keräämisen. Onko seuran ryhmien ja
joukkueiden välillä tyytyväisyyseroja?
Vuoden 2018 alusta seurojen käytössä
on seuratoiminnan laatuohjelma.
Laatuohjelman avulla kehitetään lasten
ja nuorten, aikuisten harrasteliikunnan
sekä huippu-urheilun seuratoimintaa.

Liikunta- ja urheiluyhteisön lupaus: huolehdimme siitä, että seurat
näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat
innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat tervetulleita. Seuroilla
on osaamista ja toimintaedellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan
polkua.

Ohjaajalle ja valmentajalle
Valmentajille on tarjolla monia koulutuspolkuja. Valmentajaksi kehittyminen tapahtuu
kuitenkin arjen valmennustyössä. Seura voi tukea valmentajien kehittymistä monin tavoin,
alla muutamia esimerkkejä. Lisää tietoa mahdollisuuksista löytyy Olympiakomitean, Liikunnan
aluejärjestöjen ja lajiliittojen sivuilta.
Valmentaja- ja ohjaajakoulutus
(VOK) I-taso
Liikunnan aluejärjestöt tarjoavat valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen I tason
yleiskoulutuksia (50 h) kaikkien lajien
valmentajille sekä ohjaajille ja lajiliitto
toteuttaa lajiopinnot. Osa lajiliitoista
toteuttaa koko VOK -kokonaisuuden
itsenäisesti.
Aluejärjestöt toteuttavat VOK -koulutukset teemakoulutuksina, joita järjestetään
avoimina koulutuksina sekä tilauskursseina. Tutustu koulutusten teemoihin
nettisivuilla.

Valmentajan tueksi
Ohjaajan kello on aloittelevan valmentajan ja ohjaajan työkalu, josta löytyy
perustietoa harjoitusten suunnittelusta
ja toteutuksesta.
Valmentajana onnistumisen tarkistuslista auttaa aloittelevaa valmentajaa
oman toiminnan arvioinnissa.
Kasva urheilijaksi -palvelu on hyvä väline
lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen

valmennuksen tueksi. Urheilijat voivat
valmentajan johdolla tai itsenäisesti
testata ominaisuuksiaan.
Valmentajuus seurassa -työkalun kautta
seura voi arvioida valmennuksen ja
valmentajuuden nykytilaa ja suunnitella
kehittämistoimintoja tulevaisuuteen.
Urheilun Pelisäännöt -materiaalipaketin
avulla herätellään keskustelua lasten
urheilun arvoista, toimintaperiaatteista
ja käytännöistä lasten vanhempien ja
seuran välillä.

Muut ohjaaja- ja
valmentajakoulutukset
1.
2.
3.
4.

Tervetuloa ohjaajaksi (3 h)
Tervetuloa liikuttajaksi (3 h) (aikuiset)
Liikuntaleikkikoulun ohjaaja (16 h)
Lasten liikunnan ohjaaja (6 h)
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Hyödynnä yritysten edut seuratoimintaan ja varainhankintaan!
Taloushallinnon
ohjelmisto

Tilitoimisto

Asianajotoimisto

Seuroille kehitetty taloushallinon
palvelupaketti. Maksuton
taloushallintopalveluiden
kartoitus ja perustamiskulut jopa
-50% edulla.

Alennetulla hinnalla
korkealuokkaisia oikeudellisia
palveluja urheiluseuroille.
Hyödynnä myös maksuttomat
seuratoiminnan sopimuspohjat!

Lipunmyynti

Tapahtumarakentaminen

Laivamatkustus

Veloitukseton palvelu urheiluseuroille. Urheilutapahtumien
liput myyntiin vaivattomasti –
omille verkkosivuille sekä kaikkiin
Lippu.fin myyntikanaviin.

Kaikki mitä tarvitset urheilutapahtuman rakentamiseen:
turva-aidat, katsomot ja teltat yhden katon alta!

Järjestä urheiluseuran kauden
päätösristeily, kokous- tai
turnausmatka Punaisilla
sporttilaivoilla merimaisemissa!

Markkinointi- ja
painopalvelut

Arpamyynti

Verkkokumppanuus

Suomen suurimmat ja
monipuolisimmat tavaraarpajaiset, myynnissä ympäri
vuoden! Verotonta ja riskitöntä
varainhankintaa sekä 50% tuotto
jokaisesta myydystä arvasta.

Seuran Verkkokumppanuuslinkin
kautta pelatuista Veikkauksen
peleistä maksetaan suora palkkio
seuralle. Tutustu: olympiakomitea.
fi/verkkokumppani

Vähemmän yllätyksiä ja
helpompi arki reaaliaikaisella
taloushallinolla. Seuran koko
taloushallinto yhden järjestelmän
taakse Visma Netvisorilla, myös
mobiilisti.

Granon paino- ja
markkinointipalvelut ovat
urheilun toimijoiden käytössä
koko Suomen karttavalla
palveluverkostolla.

Vakuutusturvaa
vapaaehtoistyöhön
OPn Tuplaturva-vakuutus on
urheiluseuran vapaaehtoistyön
tapaturmavakuutus ja toiminnan
vastuuvakuutus.
SuomiSport
Seuratoiminnan arkea helpottava
digitaalinen urheilupalvelu
www.suomisport.fi.
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Tekijänoikeuskorvaukset
Olympiakomitea, Teosto ja
Gramex ovat sopineet keskitetysti
musiikin esittämiseen liittyvistä
tekijänoikeuskorvauksista.
IT-palvelupaketti
OM Sport on kehittänyt ITpalvelupaketin lliikunta- ja
urheilujärjestöjen sekä seurojen
tarpeisiin.

Työajanseuranta
Aikajana Sport on urheiluseurojen
tarpeisiin kehitetty
työaikaseurantajärjestelmä, jonka
avulla on helppo kirjata, hyväksyä ja
seurata työaikoja.

Ajankohtaiset edut:
olympiakomitea.fi/olympiakomitea/
- kohdasta jäsenpalvelut

