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Tuplatiimityöstön kokonaisaineistot
Miettikää, millainen voisi olla kaupungin ja seurojen
yhteisen tekemisen tavoite vuodelle 2020?:

Miten jatketaan? Kertokaa miten yhteistyötä seurojen ja
kaupungin kanssa toteutetaan ihan käytännössä jatkossa
( seurojen tarve ja odotukset):

Kooste ryhmätöiden päävalinnoista (tavoitekeskustelu)
Tavoite

Äänimäärä

Tarkennuksia, täydennyksiä

Tiedon kulku, viestintä, informaation jakaminen

10

Alusta tiedottamiseen, viestintätyökalu, seurojen tiedotteet, tapahtumat, jne
tehokkaasti levitykseen

Seuraforumin kehittäminen

7

Kiertävä isännöinti, teemat
Kohtaamiset, joissa kohtaa samat intressit – kaupunki veturina
Seuroista koottuja ryhmiä (asiantuntijuus, olosuhteet, lajiryhmät…)

Seurojen työskentely saman katon alla

2

Kaupungin avoin ”seuratalo”
Toimistotilaa

Uusien, rakkaiden ideoiden ja tapahtumien
järjestelyihin mukaan lähteminen

2

Erilaisten toimintojen mahdollistaminen

Lisää liikettä

1

Toimivat liikunta- ja urheilupaikat

1

Alueelliset harrasteryhmät
Seuran oman toiminnan uudelleen
profiloituminen

Kilpaurheilu, harrasteliikunta, matalan kynnyksen toiminta, ohjaajat toiminnan
mukaan

Kooste ryhmätöiden päävalinnoista (miten jatketaan?)
Tavoitekeskustelun johtopäätöksenä työstettiin kahta kokonaisuutta konkreettisiin toimenpiteisiin:
Seuraforum, Viestinnän keino
Miten jatketaan

Keinoja, ideoita:

Seuraforum
Tahtotilaa:
- Yhteinen asia: seurat ja kaupunki
- Ratkaisukeskeinen toimintatapa
- Kritiikki rakentavaksi
- ”Tehdään tästä yhteinen juttu”

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Viestinnän keinot (Tiedon
kulku/informaatio)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lisäidea: Kaupungintalon käyttö

Miten usein:
•
Yksi yhteinen forum ja yksi erillinen tapaaminen vuodessa
•
Kaksi – kolme kertaa vuodessa
Kalenteroidaan jo alkuvuodesta koko vuoden tapaamiset, Yhteinen aloitustapahtuma
Kerätään etukäteen seuroista aiheita (vaihtuvat teemat)
Kiertävällä isännöinnillä, teemojen avulla, esim: hallintoteemat, parhaat käytännöt,
lajiesittelyt, jne (kuitenkin rajatut aiheet/kerta), päästään syventymään johonkin teemaan
Mukaan myös (esim. tarvittaessa) muita hallinnonaloja
Jakautuminen ikäryhmittäin (kuten työpajatkin)
Suljettu seurafacebook – kokeillaan?
Etsitään sopivaa alustaa: Löytyykö valmiita?, Valitaan työkalu yhdessä (seurat mukaan),
Rahoitus ratkaistava, Mobileversio! Suomisport?
Nimetään kaupungin seurayhteyshenkilö
Sovitaan yhdessä pelisäännöt
Lajitarjotin kaupungin kotisivuilla
•
Seura – laji – seuran kotisivuille; Seuralinkit
Yhteinen tapahtumakalenteri
Ikäryhmittäin?

Kaupungintalo iltaisin seurojen käytössä (paljon tyhjää työtilaa iltaisin)

”Jos jokin on tärkeää ja haastavaa,
sitä ei kannata tehdä yksin..”

KIITOS OSALLISTUMISESTASI TYÖPAJAAN!

WWW.SMARTSPORT.FI

