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TERVETULOA!



Aiheet:

• MINIMÄESTÄ UUTEEN NOUSUUN - toiminnan tilanne ja lyhyt kertaus 
viimeisimmästä webinaarista 
10 min / Sanni Koivuranta

• IHMISTEN KOHTAAMINEN SEURATOIMINNASSA - vapaaehtoistoiminta ja 
toimijoiden vastuut
25 min / Olli Muotka

• TUISKUN KOULUT - mäkikoulua innostavasti
25 min / Marjukka Vidgren ja Sanni Koivuranta

• KOULUTUKSET JA RAHOITUS - tasokoulutus, valmentajien 
palkkaus Vuokatin mallilla ja seuratukien hyödyntäminen
25 min / Lasse Moilanen ja Kimmo Yliriesto



SEURA SWOT – seuratilanteen raportti 
soittelukierroksen jälkeen

• Käytiin läpi syksyn 2020 seuraraportti, johon vastasi 21 mäki-yh seuraa
• Monesti toiminta seuroissa on yksittäisten henkilöiden aikaansaamaa
• Korona oli vaikuttanut seurojen toimintaan suhteellisen pienesti
• Seurojen tulisi harjoitella omien vahvuuksiensa tuntemista ja 

hyödyntämistä
• Tekijöiden puute, juniorirekrytointi, olosuhteet ja raha olivat 

suurimpia haasteita
• Noin puolet seuroista ilmoitti pyörittävänsä aktiivisesti 

mäkikoulutoimintaa ja sama määrä ilmoitti kaipaavansa koulutuksia
• Olosuhteissa on seurojen välillä suuria vaihteluita
• Sosiaalinen media oli selkeästi käytetyin markkinointiväylä
• Alueellisen toiminnan virkistämiselle koettiin tarvetta
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OLOSUHTEET – toiminnan pysäyttäjä vai 
mahdollistaja

• Mitä voimme tehdä, jos koemme, etteivät olosuhteet ole joiltain osin 
kunnossa?

• Harjoittelun ylläpito ympäri vuoden – mäkien ei aina tarvitse olla kunnossa
• Seuran tarjoama valmennus voi olla laadukasta, vaikkei lunta, muoveja tai sopivia 

mäkiä olisikaan
• Mäkihypyn voi aloittaa hiihtosuksilla tai minareilla
• Puhutaan hyvää omasta toiminnasta 
 siitä hyvästä mitä juuri meidän seurallamme on!

• Yhteistyö seuran jaostojen, paikkakunnan muiden seurojen tai 
naapurikylän seuran kanssa 

• Tuiskun Mäkikotka-koulu lumettomalle kaudelle sekä talvikaudelle

• Kun toiminta kasvaa, lähtee kuntakin helpommin mukaan 
rahoittamaan muovitus ym. hankkeita
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HYPPÄÄJIEN HOUKUTTELU –
harrastajarekrytoinnin monet muodot

• Innostus, usko, sinnikkyys, sitoutuminen, luovuus ja rajojen rikkominen!

• Haasteiden kääntäminen mahdollisuuksiksi

• Mukaan tulevat henkilöt eivät välttämättä tiedä vielä lajista mitään – korjataan 
väärät käsitykset ja koukutetaan heidät mukaan puhumalla hyvää sekä 
tarjoamalla laadukasta toimintaa niitä avuja käyttäen, mitä omalla seuralla 
jo on

• Yhteistyö koulujen, päiväkotien, paikallismedioiden ja 
tapahtumajärjestäjien kanssa

• Jokaisen mukaan tulijan huomioiminen – myös lasten vanhemmat

• Harjoitusten monipuolisuus, hyvä suunnittelu sekä 
toiminnan ympärivuotisuus – laadukkuuteen pyrkiminen 
joka tilanteessa: oli mukana 1 tai 10 lasta
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VIESTINTÄ – koukuta kiinnostuneet kertomalla 
toiminnasta

• Jokainen on viestijä ja viestintä on luonnollinen osa seuran toimintaa
• Suunnitelmallinen viestintä: 

• Tekee seurasta tunnetun paikkakuntalaisille
• Auttaa tavoittamaan potentiaaliset uudet harrastajat

• Some, flyerit, tägääminen, viestin kohdentaminen kanavan mukaan
• Positiivinen henki toiminnan ympärillä tuo mukaan uusia lajien 

puolestapuhujia  kiinnostuneet löytävät mäelle 
osallistujamäärän kasvaminen auttaa solmimaan 
yhteistyökumppanuuksia ja tekemään yhteistyötä kaupungin kanssa

WEBINAARI 21.10.2020
HIGHLIGHTS

Hyödynnä 
viestintäkanavat 
monipuolisesti

Jaa vastuuLaadi toiminnan 
vuosikello



Kiitos!

• Seuraava webinaari 10.11. klo 18-18.45
• Aiheena (12-18-vuotiaiden) 

yhdistetyn urheilijoiden hiihtoharjoittelu

• Tieto ja taito. Sisu. –seurawebinaarit starttaavat samana päivänä
10.11. klo 19

• Muut koulutustarpeet?


