SPL Läntisen alueen Seurojen Ääni -seminaari
Scandic Rosendahl, Tampere, 11.-12.2.2022
Seuratoimijoiden perinteinen kohtaamispaikka, jossa kuullaan seurojen mielipiteitä, jaetaan
kokemuksia, osaamista ja onnistumisia sekä verkostoidutaan Läntisen alueen seurojen kesken.
Ohjelma
Perjantai 11.2.2022
16.30 Ilmoittautuminen ja tervetulokahvit
17.00 Avauspotku
- Katri Mattsson, SPL 1. varapuheenjohtaja
17.15 Missä mennään – mitä on tapahtunut vuodesta
2020?
- Jouni Koivuniemi, SPL Läntisen alueen aluepäällikkö
17.30 Visio 2030: Menestyvä jalkapallomaa ja
hyvinvoinnin kasvattaja
”Jalkapallo tuottaa mitattavaa ja laajasti tunnustettua
hyvinvointia yhteiskuntaan”
- Miten parannamme ja mittaamme hyvinvointia,
miten työmme vaikuttavuutta mitataan?
- Kimmo J. Lipponen, FIBS toimitusjohtaja
18.15 Tauko

18.45 Tiedolla johtaminen jalkapalloyhteisössä
Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa jalkapallossa?
Miten Suomen Palloliitto edistää tiedolla
johtamista jalkapalloyhteisössä?
Esimerkkejä jäsenseuroille tarjottavasta tuesta
tiedolla johtamiseen
- Mihaly Szerovay, Jyväskylän yliopiston ja Suomen
Palloliiton yhteinen työelämäprofessori
20.00 Yhteenveto päivästä
20.30 Palkintogaalaillallinen
Tilaisuudessa palkitaan Läntisen alueen Vuoden
pelaaja, Vuoden tyttö- ja poikapelaajat, Vuoden
valmentaja, Vuoden nuorten valmentaja, Vuoden
lasten valmentajat, Vuoden erotuomari, Vuoden seura,
Vuoden seuratyöntekijä sekä Respect-palkittava

Lauantai 12.2.2022
9.30 Läntisen alueen Vuoden seuran 2021
puheenvuoro ”Tästä me olemme ylpeitä!”
9.45 Korona-aika kuritti seurojen pelaajamääriä – vai
kurittiko?
Seuraesimerkit harrastajamäärän ylläpitämisestä ja
kasvattamisesta
FC Ulvila; Perhefutis ja Pallokerho iloisena starttina
seuratoimintaan
- Lassi Sirén, FC Ulvilan varapuheenjohtaja
I-JBK; Seuran strategia pelaajamäärän kasvattamisen
perustana
- Joakim Häggblom, I-JBK:n puheenjohtaja
Futsal Mad Max; futsalin junioritoimintaan
panostamalla pelaajamäärä kasvuun
- Jukka Kastelvuo, Futsal Mad Max puheenjohtaja
10.45 Tauko
11.15 Lasten valmennuksen ydintaitojen kehittäminen
seuraympäristössä - Osaamisen kehittämisen tavat
lasten valmennuksen ydintaitoihin
- strategiaprojekti tukemassa osaamisen kehittämistä
seuroissa

- Jani Tulehmo, SPL lasten valmennuksen
projektipäällikkö
- Seuraesimerkki (seura vahvistuu myöhemmin); Hyvä
toimintamalli ydintaitojen kehittämiseen
11.45 Huuhkaja- ja Helmaripolku 2.0
Yhteinen oppimisen ja tiedolla johtamisen alusta
tukemaan pelaajakehitystä
- Tero Koskela, Huuhkaja- ja Helmaripolun
palvelupäällikkö
Seuraesimerkki: HJS; Näin me hyödynnämme uutta
Huuhkaja- ja Helmaripolkumallia
- Tommi Laitila, HJS toiminnanjohtaja ja Marko
Johansson, HJS valmennuspäällikkö
12.15 Seuratoimijoiden hyvinvoinnin tunnistaminen
Miten ohjata työntekijöiden ja vapaaehtoisten työtä
seurassa?
- Eeva Åberg, EuPa johtokunnan jäsen, YTM,
dialoginen työnohjaaja (koulutuksessa)
12.45 Loppuvihellys
13.00 Lounas ja kotimatkalle

Seminaarin hinnat ja majoitus
Varsinainen seminaari ja ohjelmaan merkityt tarjoilut (ml. palkintogaalaillallinen) ovat seuralle
maksuttomia (2 hlö/seura). Seurasta voi tulla useampikin osallistuja, jolloin lisähenkilöt maksavat
seminaarikulujen omakustannushinnan (116,50 €/hlö).
Paikkoja seminaariin on rajallinen määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. SPL pidättää
oikeuden rajata osallistujien määrän 2/seura, mikäli seminaaripaikat täyttyvät näin 19.12.2021 mennessä.
20.12.2021 alkaen seuran lisäpaikat vahvistetaan.
Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskuluista. Scandic Rosendahlista on varattu huonekiintiö:

Standard

Superior
149 € (1hh / vrk)
169 € (2hh / vrk)

109 € (1hh / vrk)
129 € (2hh / vrk)

Huoneiden varaaminen
Jokainen majoittuja varaa huoneensa itse osoitteesta:
http://www.scandichotels.fi/?bookingcode=BPAL110222
Varaukset voi tehdä varaustunnuksella BPAL110222 nettisivuilta, puhelimitse tai
sähköpostilla hotellin myyntipalvelusta.

Hotellin yhteystiedot
Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13, 33230 TAMPERE
Puhelinnumero: +358 3 2441111
Sähköposti: rosendahl@scandichotels.com
Huoneet ovat varattavissa 28.01.2022 mennessä tai hotellin varaustilanteen mukaan.
Jokainen varaa ja maksaa oman majoituksensa.

Ilmoittautuminen
Ilmoittaudu Seurojen ääni -seminaariin tästä linkistä:
https://forms.office.com/r/sGQyXwUeH8
Ilmoittautumiset viimeistään 31.1.2022 (Huom! Paikkoja rajoitettu määrä)

Seminaaritiedustelut
Aluepäällikkö Jouni Koivuniemi
jouni.koivuniemi@palloliitto.fi
0400 781 659

