Liikuntatoimen seurapalvelut

Aika

Päivien keskeiset teemat

28. - 29.4.2015




Paikka



Hämeenlinna
Original Sokos Vaakuna
Possentie 7

Ilmoittautuminen
16.4.2015. mennessä osoitteessa:
www.fcg.fi/koulutus
Hinta
490 € (+ alv 24 %)
Urheiluseurojen edustajat 370 €
(+ alv 24 %).
Koulutuksen peruutusehdot
kerrotaan vahvistuskirjeessä ja
koulutuksen verkkosivuilla.
FCG:n yhteyshenkilöt:
Kehitysjohtaja
Pekka Nieminen
pekka.nieminen@fcg.fi
Puh. 0500 428 963
Koulutussihteeri
Ann-Marie Bützow-Heikkilä
ann-marie.butzow.heikkila@fcg.fi
Puh. 050 301 9143








Kunta ja seura – mitä yhteistyö antaa – mitä se vaatii
Kunta ja liikuntaseura yhteen hiileen puhaltamassa –
syttyykö kipinä ja roihu?
Liikunnan uusi monialainen yhteistyö ja liikunnan
talous
Uuden liikuntalain mahdollisuudet järjestöyhteistyölle
Täydellinen liikuntakuukausi – Mikkeli elokuu 2014 –
mitä eväitä kunnan ja järjestöjen yhteistyölle?
Kunnat ja seurat yhteistyössä Liikkujan polulla
Yhteistyö ja kumppanuus: kunta ja kolmas sektori
Tulevaisuuden urheiluseurat
Liikuntakulttuurin kirjavat käytännöt ja jännitteiset
tulkinnat
Päivät on suunnattu urheiluseuroille, kuntien
liikuntatoimistoille ja muille liikunnallisia
hyvinvointipalveluja tuottaville sektoreille,
päätöksentekijöille, alueellisille liikuntaneuvostoille ja
liikuntajärjestöille.

Tervetuloa!

Liikuntatoimen seurapalvelut

Tiistai 28.4.
9.15 Tulokahvi
Aamupäivän puheenjohtajana tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki, Hämeenlinnan kaupunki
10.00

Päivän avaus: Hämeenlinnan kaupunki strategisesti liikkujan
hyvinvoinnin asialla
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala

10.20

Kaupunki ja seura – mitä yhteistyö antaa – mitä se vaatii?




Seura/liikuntajärjestö liikuttajana ja palveluiden tuottajana
Mitä olemme kunnalta odottaneet – mitä olemme saaneet – olemmeko
osaltamme tehneet voitavamme
Yhteistyön mahdollisuuksia kunta- ja seuratasolla, myös kunnanraja ylittäen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Rautio, Hämeenlinnan kaupunki
Toiminnanjohtaja Juha Liedes, Lasten Liikunnan Tuki, Hämeenlinna
Urheiluseuran puheenvuoro, nimi varmistuu myöhemmin
Tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki, Hämeenlinnan kaupunki
11.30

Kunta ja liikuntaseura yhteen hiileen puhaltamassa – syttyykö kipinä ja
roihu?
 Kunnan ja seuran toiminnallinen suhde – ovatko palvelujen tilaajat ja tuottajat
eri kastia?
 Urheilutapahtumat ja yhteistyö: kunta – seura - liitto
Apulaislinjanjohtaja, Suomen Hiihtoliiton ex-toiminnanjohtaja Juha Viertola,
Patentti- ja rekisterihallitus
Kysymyksiä ja keskustelua aamupäivän teemoista

12.30

Lounas
Iltapäivän puheenjohtajana kehitysjohtaja Pekka Nieminen, FCG Koulutus Oy

13.30

Liikunnan uusi monialainen yhteistyö ja liikunnan talous
 Mitä uutta liikuntalaki tuo yhteistyöhön - kunnat ja seurat yhdessä
 Seurat kunnan liikuntatalouden puristuksessa: Hintojen korotukset, uudet
maksulliset palvelut, säästöjen etsiminen, vuorojen jakokysymykset ja kunnan
tukijärjestelmä
 Miten seura ratkaisee talouskysymyksiä – käydäänkö entistä ahkerammin
vanhempien kukkarolla?
 Uuden liikuntalain valmistelukokemuksia
Ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisasiantuntija Kari Sjöholm, Suomen Kuntaliitto
Keskustelua ja kysymyksiä

15.00

Kahvi

Keskustelua ja kysymyksiä

15.15

Täydellinen liikuntakuukausi – Mikkeli elokuu 2014 – mitä eväitä kunnan
ja järjestöjen yhteistyölle?
 Ideasta toteutukseen
 Kokeiluja ja tuloksia
 Laaja-alainen yhteistyö ja verkostot
 Johtopäätöksiä ja evästyksiä
Aluejohtaja, liikuntaneuvos Heino Lipsanen, Etelä-Savon Liikunta

16.30

Pilvipalvelulla tehoa monen osapuolen yhteistyöhön
Kehitysjohtaja Pauli Mäkelä / tuotepäällikkö Niko Kareno Enkora Oy

16.45

Vierailu Elenia Areenalla
Bussikuljetus Areenalle ja takaisin

19.30

Illallinen hotellissa – mukana myös Enkora Oy

Torstai 28.4.
7.00 alk. Aamiainen majoittuville, muille kahvia
Aamupäivän puheenjohtajana Päivi Joenmäki
9.00

Kunnat ja seurat yhteistyössä Liikkujan polulla
Harrasteliikunnan asiantuntija Ulla Nykänen, Valo ry
Keskustelua ja kysymyksiä

10.00

Yhteistyö ja kumppanuus: Kunta ja kolmas sektori
 Kunnan ja seuran yhteistyön keskeiset kohteet ja ongelmakohdat
 Sektorirajojen ylittämisestä aitoon yhteistyöhön
 Järjestö- ja kuntakokemuksia ja opin ottamista
 Tunne kumppanisi – se on uusi mahdollisuus!
Seuratoiminnan kehittämisen asiantuntija Eeva Sunnari

11.00

Lounas
Iltapäivän puheenjohtajana Pekka Nieminen

12.00

Tulevaisuuden urheiluseurat
Asiantuntija, Sports advisory ja johtamisen palvelut Sirpa Korkatti, KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy

12.45

Liikuntakulttuurin kirjavat käytännöt ja jännitteiset tulkinnat
Liikuntasosiologian prof. Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto

13.30

Päätöskeskustelu

14.00

Päätössanat ja -kahvi

Majoitus
Osallistujat varaavat itse majoituksen suoraan hotellista. Olemme varanneet majoituskiintiön Original
Sokos Hotel Vaakunasta nimellä FCG.
Majoituskiintiö raukeaa 2.4.2015.
1 hh 97 €/vrk/hlö
2 hh 58,50 €/vrk/hlö (varattaessa mainittava huonekaveri)
Original Sokos Hotel Vaakuna
vaakuna.hameenlinna@sokoshotels.fi
puh. 020 1234 636/yksittäiset huonevaraukset

Peruutusehdot
Osallistuminen voidaan peruuttaa maksutta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Tämän jälkeen
tehdyistä peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja
osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen laskutetaan koko osallistumismaksu. Yksittäisen
koulutustilaisuuden peruutusehdot saattavat poiketa yleisistä peruutusehdoista.

