
Joukkueenjohtajakoulutus (3h)

Keskiviikko 21.9.2022, Eurajoki

klo 17.30-20.30 (tilavaraus 17.00-20.45)

tila: luentotila

kouluttaja: Kari Ekman

Rajattomasti liikuntaa seurakoulutukset 

syksyllä 2022 Satakunnassa

Vinkkejä aikuisten harrasteliikunnan ohjaamiseen (3h)

tiistai 4.10.2022, Rauma

klo 17.30-20.30 (tilavaraus 17.00-20.45)

tila: luentotila

kouluttaja: Marika Hillgrén



Rajattomasti liikuntaa seurakoulutukset 

syksyllä 2022 Satakunnassa

Aikuisten liikunta urheiluseuroissa (3h)

torstai 13.10.2022, Pori

klo 17.30-20.30 (tilavaraus 17.00-20.45)

tila: luentotila

kouluttaja: Ulla Nykänen, Olympiakomitea

Psyykkiset ja sosiaaliset ominaisuudet harjoittelussa (2h)

keskiviikko 2.11.2022, Zoom -verkkokoulutus

klo 17.30-19.30 

tila: Zoom

kouluttaja: Maikku Miettinen



Tytöt ja naiset urheilijoina (3h)

tiistai 8.11.2022, Huittinen

klo 17.30-20.30 (tilavaraus 17.00-20.45)

tila: luentotila

kouluttaja: Päivi Vilén

Rajattomasti liikuntaa seurakoulutukset 

syksyllä 2022 Satakunnassa

Ihmisen elinjärjestelmät ja harjoittelu (3h)

maanantai 21.11.2022, Nakkila

klo 17.30-20.30 (tilavaraus 17.00-20.45)

tila: luentotila

kouluttaja: Kati Karinharju



Suunnitellen laatua harjoitteluun (VOK-1)

to 29.9.2022 klo 17.30-20.30 Lieto

Taitojen oppiminen (VOK-1)

to 20.10.2022 klo 17.30-20.30 Kaarina

Tyypilliset urheiluvammat, niiden hoito ja ennaltaehkäisy

ti 15.11.2022 klo 17.30-19.00 Turku

Rajattomasti liikuntaa seurakoulutukset 

syksyllä 2022 Varsinais-Suomessa

Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä 

harjoitusympäristössä (VOK-1)

ma 21.11.2022 klo 17.30-20.30 Masku

Urheiluseuran varainhankintakoulutus  

to 13.10.2022 klo 17.30-20.30 Raisio 

Tähtiseura-alusta kehitystyökaluna -työpaja

la 29.10.2022 klo 9.00-12.00 Turku

www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetV-S

http://www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetV-S


• LiikUn koulutuskalenterissa, seuratoiminnan uutiskirjeissä n. 2 kk ennen tilaisuutta 

+ LiikUn some-kanavissa erikseen.

• Koulutusten yhteisesite on nähtävillä LiikUn sivulla osoitteessa

www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetSK

• Saa ja kannattaa jakaa eteenpäin.

• Jakamisella tai tiedon välittämisellä on väliä ja ne näkyvät usein seurasi osallistujamäärässä 

positiivisesti.

• Koulutuskyselyssä seuroille kävi ilmi, että moni seura ei ollut kuullutkaan LiikUn

koulutuksista.

Koulutusten markkinointi

http://www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetSK


Vastuullisen valmentajan verkkokurssi https://oppimisareena.fi/
Vastuullisen valmentajan verkkokurssilla tutustut vastuulliseen ja hyvään valmentamiseen sekä opit fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti 

turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssin suorittamalla osoitat sitoutumisesi vastuulliseen valmentamiseen. Tämä kurssi 

on tarkoitettu kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville ohjaajille ja valmentajille ja sen kesto on noin 1-1,5h.  Verkkokurssi on 

maksuton.

Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus https://oppimisareena.fi 
Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus on aloitteleville ja uusille lasten ohjaajille suunnattu koulutus. Koulutuksen tavoitteena on 

perehdyttää lasten ohjaajan tehtävään. Koulutus sisältää perustietoa lasten urheilusta ja liikunnasta sekä vinkkejä ohjauksen

suunnitteluun, toteutukseen ja omaan kehittymiseen ohjaajana. Koulutus on maksuton ja kestää noin 35 min.

Nuori mieli urheilussa verkkokurssi https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus
Et ole yksin verkkokoulutus tarjoaa valmentajille ja muille urheiluseuroissa toimiville välineitä puuttua epäasialliseen käytökseen, 

häirintään ja väkivaltaan. Koulutuksessa käydään läpi aiheita kuten henkinen ja fyysinen väkivalta ja kiusaaminen, seksuaalinen häirintä, 

lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, lastensuojelu ja itsemääräämisoikeutta vahvistava valmennus. Kurssi sisältää erilaisia harjoituksia 

ja tehtäviä.  Verkkokurssi on kaikille avoin ja ilmainen. Kurssi on suunnattu erityisesti urheiluseurojen valmentajille, työntekijöille ja 

vapaaehtoisille.  Verkkokoulutus kestää noin tunnin ja voit suorittaa sen osissa.

Ajattomat suositeltavat koulutukset 

(itsenäisesti verkossa suoritettavat):

https://oppimisareena.fi/
https://oppimisareena.fi/
https://www.etoleyksin.fi/verkkokoulutus


Kaksi seurakehittäjää; Marko Mäenpää (Turun toimisto) ja 

Jurkka Virtala (Porin toimisto) seurojen hyödynnettävissä.

Koulutusten tarjoaminen seuratoimijoille

➢ Rajattomasti liikuntaa seurakoulutukset

➢ Avoimet koulutukset

➢ Tilauskoulutukset

➢ Lasten liike – koulutukset

Muu tuki seuroille

➢ Seurafoorumit ja -parlamentit

➢ Seurojen omat kehitysillat/kehitysprosessit

LiikUn seuratoiminnan palvelut seuroille



Seuratuki- ja muut ajankohtaiset avustushakemukset

➢ Infoaminen

➢ Sparraus

➢ Lausuminen opetus- ja kulttuuriministeriölle (seuratuki)

Tähtiseura-auditoinnit

➢ Yhdessä lajiliittojen kanssa

Vuorovaikutteisten verkostojen edistäminen

➢ TJ-klubi (27.9. Turku ja 30.11. Rauma)

➢ Kuntien ja seurojen välinen yhteistyö

LiikUn seuratoiminnan palvelut seuroille



Seuratoiminnan kiittämisen kulttuurin voimistaminen

➢ Mm. Varsinais-Suomen ja Satakunnan urheilugaalat

Laadukkaan, säännöllisen ja kiinnostavan seuroille 

suunnatun viestinnän tuottaminen

➢ Mm. uutiskirjeet, some

LiikUn seuratoiminnan palvelut seuroille

https://www.youtube.com/watch?v=yzbyNaXNc7w

Tilaa TÄSTÄ LiikU Seurassa -uutiskirje!

https://www.youtube.com/watch?v=yzbyNaXNc7w
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=2D1A20C6DFFC9A89C2257B6C00260FEA


OKM seuratuki https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-

• Valtakunnallinen seuratuki-info 28.9. klo 17.30-18.30

• Hakuaika marraskuu (oletus)

• Sparrausaikoja (1/2h) LiikUlta 2.11., 7.11,10.11. ja 16.11. 

Rajattomasti liikuntatietoa

Ajankohtaista

https://okm.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDAwMmFmZmMtNjQ3Ni00YWQyLTk3ZmMtYmM0ZjcxYjI0YjQ4IiwidCI6IjIzYzA4MTczLTAxMDAtNDJlYS04OWI2LTBlZWRjOTk2ZWJkOSIsImMiOjh9


PIDETÄÄN SEURAELÄMÄ AKTIIVISENA!

Jurkka Virtala

seurakehittäjä, tapahtumatuottaja

puhelin 040-9000 845   

jurkka.virtala@liiku.fi

Käynti-ja postiosoite

LiikU, Jurkka Virtala

Yrjönkatu 22

28100 Pori

KIITOS!


