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Lämmittely

• Mieti minuutti: Mikä on oman seuranne 

tärkein ratkaistava haaste, jotta 

seuratoiminta kehittyisi?

• Tiivistä asia yhteen tai kahteen lauseeseen ja 

kerro vieruskaverillesi



Kuulitko jonkin näistä?

• Ei ole tarpeeksi sitoutuneita toimijoita

• Ei ole tarpeeksi rahaa

• Ei ole olosuhteita



Hyvän seuran toiminnan ulottuvuudet

• Hyv

HYVÄ SEURA
Selkeä toiminnan 

tarkoitus ja 
tulevaisuuden 

visio

1. Hyvä resurssien 
hankintakyky

2.Toimintajärjestelmän 
sujuvuus, hyvä hallinto

3. Hyvä sisäinen 
ilmapiiri

4. Tavoitteiden 
toteutuminen

5.Yleinen aktiivisuustaso 
hyvä

6. Jatkuvuus



Hyvin johdetun seuran 

tunnusmerkkejä

• Selkeästi kuvattu toiminta-ajatus ja  ajantasaiset säännöt 

• Toimintaa ohjaavat arvot 

• Kirjallinen toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma ja 

tulevaisuuden visio

• Seuratoimijoiden, erityisesti hallituksen jäsenten, 

toimenkuvat on kirjattu auki
o puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja, sihteeri, 

markkinointivastaava, jäsenrekisterin hoitaja, rekrytointivastaava, 

tiedotusvastaava, laatuvastaava, koulutusvastaava, kilpailuvastaava, 

kokousjärjestelijä, olosuhdevastaava, kalustonhoitaja, avustusvastaava, 

nuorisotoiminnan kehittäjä, kotisivujen päivittäjä, somevastaava, 

vakuutusvastaava, tietoturvavastaava, lajivastaava, turvallisuusvastaava, 

valokuvaaja  jne.



Hyvin johdetun seuran 
tunnusmerkkejä

• Harrastajien mukaan saaminen ja seuratoimijoiden 

rekrytointi on suunnitelmallista

• Talous toteutuu suunnitelmien mukaisesti

• Seuralla on toimivat ja ajan tasalla olevat nettisivut 

• Seuran jäsenluettelo on ajan tasalla ja seuran 

hallituksen jäsenet tietävät montako jäsentä 

seurassa on

• Seuran hallitus tiedottaa jäsenistölle päätöksistään

• Rutiinit on automatisoitu 



• Seuratoiminnan tärkeä resurssi on osaavat ja 
innostuneet ihmiset

• Rekrytointi on tärkeä prosessi seurassa

• Kun toimenkuvat ovat kirjallisessa muodossa, 
henkilörekrytointi helpottuu huomattavasti

• Onko seuralla rekrytointisuunnitelma?



Johtaminen on viestintää

• Avoin viestintä synnyttää luottamusta 

• Säännöllistä viestintää hallitukselta jäsenille ja 

jäseniltä hallitukselle

• Nettisivuille rohkeasti tietoa seurasta! 



Mikä on seuran toiminnan kannalta 

ydinprosessi?

• Kilpailujen järjestäminen?

• Ajajien valmennus?

• Sääntökoulutus?

• Autourheiluseuran perustehtävä?
• Liiton mielestä?

• Seuran mielestä?

• Harrastavan nuoren mielestä?



Kun tavoitteita 
saavutetaan, on kivaa!

• Mitkä ovat seurajohtajan tavoitteet?

• Vastuu ja valta ovat työpari 

• Pidetään tehtävät ihmisten kokoisina

• Joskus valta kiehtoo niin paljon, että tehtävien 
jakaminen ei meinaa onnistua. Henkilöriippuvuus tekee 
yhdistyksestä haavoittuvan

• Yhdessä tekeminen on yhdistystoiminnan ydin!



Kaunis kiitos!

• Liikunnan aluejärjestöt ja Olympiakomitea auttavat 

seuratoiminnan johtamisen asioissa

• https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/

• https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/

