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Tässä uutiskirjeessä: 

• Viestinnän Iltatee 27.10. Klo 19-20.15 

• SRL:n Seuratoiminnan superviikkoa vietetään liiton somekanavissa 1.-7.11. 

• OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki 

• Mieti mitä puhut, sillä on väliä. Olympiakomitean #Pukukoppipuhe-kampanja 

• Webinaarit ja tallenteet 

  

 

 

Viestinnän Iltatee 27.10. Klo 19-20.15 
Viestinnän Iltatee kutsuu seuratoimijoita ja viestinnästä kiinnostuneita ke 27.10. Klo 19 – n. 

20.15. Tule keskustelemaan SRL:n viestinnän asiantuntija Kati Hurmeen johdolla seuran 

viestinnästä. Iltateellä kerrotaan myös tulevasta Seuratoiminnan superviikosta. 

Ilmoittaudu tästä. 

  

 

 

SRL:n Seuratoiminnan superviikkoa 
vietetään liiton somekanavissa 1.-7.11. 
Seuratoiminnan ohjausryhmä haluaa nostaa seuratoiminnan keskiöön liiton ja seurojen 
somekanavissa. Marraskuun ensimmäisellä viikolla juhlistetaan videoiden, haastatteluiden 
sekä uutisten muodossa seuroja ja seurojen ihmisiä. Seuratoiminnan ohjausryhmä haastaa 
kampanjaan mukaan kaikki ratsastusseurat. Lisätietoja ja ohjeita tulossa vkolla 41. 
  

 

 

OKM:n seuratoiminnan kehittämistuki 
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratoiminnan kehittämistuki tulee jälleen haettavaksi. 
Hakuaika on marraskuussa. Seurojen kannattaakin tutustua tuen hakemiseen jo nyt, sillä 
haku- ja myöntämisperusteisiin ei ole tulossa muutoksia. SRL tulee tarjoamaan tukea ja 
infotilaisuuksia seuratuen hakemisesta, ja tarjolla on myös mm. ESLUn järjestämä tilaisuus. 
  
 

 

 

Mieti mitä puhut, sillä on 
väliä. Olympiakomitean 

 

https://forms.gle/ZGgLRXYZagEj7sUB9
https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
https://www.eslu.fi/etelatuuli/2021/9/eslu-jarjestaa-maksuttoman-seuratoiminnan-kehittamistuen-seuratuki-infotilaisuuden-27.10.2021/


#Pukukoppipuhe-kampanja kannustaa 
pysähtymään 
Miten voin itse sanoillani olla mukana luomassa parempaa 
urheiluympäristöä? Koronapandemian jälkeinen aika on urheiluyhteisölle monella tapaa uusi 
alku, joka rohkaisee muutokseen. Jotta jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi 
urheiluyhteisöön, on positiivisen puhekulttuurin rakentaminen tärkeää. Lue lisää. 
  

 

Turvallinen seuratoiminta -webinaari 
5.11. 
Suomen Olympiakomitea järjestää koko urheiluyhteisölle avoimen ja maksuttoman 
Turvallinen seuratoiminta -webinaarin 5.11. Webinaarissa käsitellään epäasiallisen 
käytöksen, kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyä sekä tapauksiin puuttumista urheilun ja 
liikunnan parissa. Katso ohjelma ja ilmoittaudu 3.11. mennessä. 
  

 

  

Kansallinen liikuntafoorumi -webinaari 
1.11. 
Kahdeksas Kansallinen liikuntafoorumi järjestetään kaikille avoin ja maksuton webinaari 
maanantaina 1.11., jonka teemana on liikunnan arvo. Lisäksi foorumissa on esillä 
liikuntapolitiikan ajankohtaiset asiat ja katsaus päättyneeseen huippu-urheilun olympiadiin. 
Luvassa on paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja ja keskustelua liikuntapolitiikan 
ajankohtaisista teemoista. Tutustu webinaariin ja ilmoittaudu mukaan. 
  

 

 

Tähtiseurawebinaarin esitysmateriaalit ja 
tallenne 
Tähtiseurawebinaarin esitysmateriaalit ja tallenne löytyy täältä. 

 

  

 

https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/pukukoppipuhe-kampanja-kannustaa-pysahtymaan-miten-voin-itse-sanoillani-olla-mukana-luomassa-parempaa-urheiluymparistoa/?fbclid=IwAR1bsTm4MrOspS4i9GzzpTMt-Ze6uUWoACWk9EFvVzDBC8Q5AmPgeGnInG4
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/turvallinen-seuratoiminta-webinaari-5-11/?fbclid=IwAR0F6iHkiM_AQxI6Y1X0-OEKxkuft-8tu8HjFHZEHdfgiUyKN78Jyc6p4jI
http://www.liikuntaneuvosto.fi/tapahtuma/liikuntafoorumi-webinaari-2021/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tahtiseuroille/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/

