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Illan aikataulu
•

• Klo 18.00, kahvit 

• Tervetulotoivotukset Milla Ukkonen ja Laura 

Härkönen

• Pikainen esittäytyminen ja toimintatapojen kuvaus

• Toivotuista aiheista infoa ja keskustelua

• Klo 20.00 tilaisuus päättyy



Esittäytyminen

• Nimi

• Seura

• Pääasiallinen roolisi seurassa

• Älä kerro vielä muuta ☺



Seurafoorumin yhdessä  
rakennetut pelisäännöt 

• Seurafoorumi -tapaamisia järjestetään säännöllisin väliajoin, 

vähintään kerran vuodessa

• Uuden kokoontumisen ajankohta sovitaan aina edellisessä 

tapaamisessa 

• Tapaamispaikkaa voidaan vaihdella

• Seuraedustajat voivat vaihtua kullakin tapaamiskerralla 

• Uusia seuratoimijoita voi liittyä mukaan seurafoorumi-

työskentelyyn koska tahansa 

• Eri alojen asiantuntijat voivat vierailla tapaamisissa 

alustamassa sillä kerralla käsiteltäviä aihealueita

• Seurafoorumi- istunnoissa voidaan keskustella paitsi 

ajankohtaisista asioista niin myös tuoda esille tulevaisuutta 
koskevia suunnitelmia ja luovia ideoita



• Keskustelun aikana kunnioitetaan kaikkien mielipiteitä ja näkemyksiä 

sekä kannustetaan jokaista osapuolta ottamaan osaa yhteiseen 

keskusteluun

•

Puheenvuoroa käytettäessä pyritään esittämään asiat lyhyesti ja 

ytimekkäästi ja vältetään esittämästä loukkaavia kommentteja

•

Omat mielipiteet pyritään esittämään aina perusteluiden kera

•

Suunnittelu- ja kehitystyössä edetään maltillisesti – pienten askelten 

politiikkaa noudattaen

•

Seurafoorumi-istunnoissa käsiteltävät asiat dokumentoidaan. Muistio 

toimii tiedottamisen välineenä ja se lähetetään sähköpostitse kaikille 

seurafoorumin osallistujille. 

•

Seuraedustajat tiedottavat Seurafoorumi-asioista oman seuransa 

sisällä, jotta kaikki halukkaat saavat olla mukana kehittämässä 

kunnan liikuntakulttuuria.



Keskustelun aiheiksi 
toivottu:

• Seurojen yhteistyö



Ryhmäkeskustelu
Miksi tarvitsemme yhteistyötä?

- salivuorojen jakaminen yhdessä elokuun alku

- koulun liikunnanopettajat  ja vpk mukaan palaveriin
- Milla kutsuu koolle!

- salivuorot syyskuusta toukokuun loppuun

- kesäkausi kesä, heinä- ja elokuu

- ensi kesänä ei ehkä kenttä käytössä, jos perusparannus alkaa

- kesän kenttävuorot jaetaan helmikuussa tai maaliskuun ensimmäisellä 
viikolla

- kesän salivuoroja on saatu aina hyvin, ei tarvetta erilliselle kokoontumiselle

Mitä yhteistyö vaatii?

Miten viestimme toinen toisillemme 

Mitä haluaisimme tehdä yhdessä?

11.7. turnaus 



• Mikä on oman seuranne visio 2025? 

• Millainen seura silloin haluatte olla?

•



MAINOS

• Jos seuranne ei vielä ole Keski-Suomen Liikunnan 
jäsenseura, kannattaa liittyä!

• Lisätietoa 
https://www.kesli.fi/kesli2/liity_keslin_jaseneksi/

• Viestintä seuranne suuntaan paranee

• Koulutusmahdollisuuksia

• Urheiluseuroja koskevista lakimuutoksista tietoa

• Verkostotapaamisia ja Olympiakomitean tiedotteita

• Seurojen kehittämisprosesseja 

https://www.kesli.fi/kesli2/liity_keslin_jaseneksi/


Kiitos osallistumisesta ja 
tsemppiä seuratyöhön


