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Näin toimit webinaarin aikana: 

Pidä mikrofoni mykistettynä aina, kun et itse puhu

Puheenvuoron saat chatin kautta tai käyttämällä
viittaamista (reactions)

Oikeasta yläkulmasta saat muokattua gallery view –näkymän,
jonka avulla näet kaikki osallistujat kerralla. 
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Tervetuloa webinaariin
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Startti Ladulle –kiertue

• 6 paikkakunnalla käyvä matalankynnyksen seurakiertue

• Ajankohdat: Lokakuu ja maalis-huhtikuu

• Sisältää: 2 x 3h tapaamisen

• Tavoitteena: keskustella alueen seuratoimijoiden kanssa
seurojen tilanteesta, virkistää seurojen toimintaa ja tarjota
työkaluja seuran toiminnan kehittämiseksi. 

• Kohderyhmä: Hiihtoliiton seurat, jotka eivät ole 
Tähtiseuroja

• Hinta: Ilmainen. Tapahtumissa tarjoillaan kahvia / teetä & 
pientä purtavaa kaikille osallistujille

• Teema: Seuratoimijoiden rekrytointi ja motivointi
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Startti Ladulle –kiertue

Paikkakunnat ja aikataulut: 

4.10. Hämeenlinna
11.10. Iisalmi
12.10. Varkaus
18.10. Lappeenranta 
18.10. Sodankylä
20.10. Kokkola 



Koronaohjeistukset

Tapaamisissa noudatetaan viranomaisten suosituksia ja ohjeistuksia

Tarkemmat koronaohjeistukset tulevat aina ilmoittautuneille 
osallistujille ennen tapaamista. 
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Nuorten urheilijoiden
ja valmennuksen 

kehittämisen rahasto 
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Rahaston 
käyttötarkoitukset 
1. Mahdollistaa nuorten lahjakkaiden urheilijoiden 
kehittymistä 
- Jaettu kesäkuussa 2021

2. Mahdollistaa laajempi valmentajakoulutus tasoille 
1-3, jotta valmentajan ladulle saadaan enemmän 
osallistujia
- koulutustuki seuroille tason 1-3 koulutuksiin 
- Valmentajakouluttajien rekrytointi ja kouluttaminen 

3. Mahdollistaa seuratyön laadun parantamista  
- Valmentaja-avustusta, valmentajien osaamisen 
kehittämiseen, seuroille hakemusten perusteella 
-Startti Ladulle –kiertue seuratoiminnan kehittämiseksi 



2. Mahdollistaa laajempi valmentajakoulutus 
tasoille 1-3, jotta valmentajan ladulle saadaan 
enemmän osallistujia

Koulutustuki seuroille tason 1-3 koulutuksiin: 

- 2  valmentajaa / seura / taso saa koulutuksen kurssimaksusta hyvityksen kurssin 
suorittamisen jälkeen. 

- Hyvitykset euroina: 
1 tason valmentajakoulutus 150€ 
2 tason valmentajakoulutus 250€ 
3 tason valmentajakoulutus 300€

- Valmentajakouluttajien rekrytointi ja kouluttaminen 
Kouluttajien rekrytointiin, koulutuspalkkioihin ja kouluttajien osaamisen kehittämiseen
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3. Mahdollistaa seuratyön laadun 
parantamista 
Valmentaja-avustusta, valmentajien osaamisen kehittämiseen, seuroille hakemusten 
perusteella

-Avustus seuran valmentajien osaamisen kehittämiseksi ja seuran valmennuksen 
kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin
-Maksimiavustussumma on 1500€/seura. 
-Myönnettävä kokonaissumma on 22 500€

Hakuaika: 9.9.-30.9.2021
Hakulomake löytyy täältä

Startti Ladulle –kiertue seuratoiminnan kehittämiseksi

- Kiertueen toteuttaminen kustannuksitta seuroille 6 paikkakunnalla kauden 2021-2022 
aikana 
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https://hiihtoliitto.fi/lajit/maastohiihto/nuorten-urheilijoiden-ja-valmennuksen-kehittamisen-rahasto/
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Lisätietoja

Nuorten urheilijoiden ja valmennuksen kehittämisen 
rahastosta:

Henna Tanhuanpää
henna.tanhuanpaa@hiihtoliitto.fi tai 045 1523 540

Startti Ladulle –kiertue:

Sanni Koivuranta
sanni.koivuranta@hiihtoliitto.fi tai 040 0668 130




