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Syksyn 2022 Rajattomasti
liikuntaa seurakoulutukset
Varsinais-Suomessa ja
Satakunnassa  

Syksyn 2022 Rajattomasti liikuntaa koulutuskalenterista on
jälleen muodostunut mahtava paketti ohjaaja- ja
valmentajakoulutuksia sekä seuratoimijoille suunnattuja
hallinnon koulutuksia.  
Koulutukset ovat valikoituneet seurojen, kuntien sekä aikaisempiin LiikUn järjestämiin koulutuksiin
osallistuneiden toiveiden perusteella. Nyt kannattaa ottaa kalenteri käteen ja laittaa itselle
koulutusajankohdat ylös hyvissä ajoin. Ilmoittautumiset nettisivuilla oleviin koulutuksiin on auki, joten ei
muuta kuin ilmoittautumisia sisään. Koulutuksista saa ja kannattaa vinkata myös tutuille!

Maakuntakohtaiset koulutuskalenterit löytyvät seuraavista osoitteista:
www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetV-S (Varsinais-Suomi)
www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetSK (Satakunta)
Tervetuloa mukaan!

 

www.liiku.fi/koulutuskalenteri

 

 

LiikU tarjoaa uutena
palveluna työnohjausta
seuratoimijoille
Työnohjauksessa pohditaan ja kehitetään suhdetta omaan
työhön. Prosessissa tutkitaan omia seuratyön työtapoja,
työnteon tavoitteita sekä oman työtavan seurauksia. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai
ryhmäohjauksena. Tavoitteena on oman seuratyön kriittinen tarkasteleminen, työssä oppiminen ja
ammatillisen reflektoinnin kehittyminen. Työnohjaus on siis arkisen seuratyön puitteissa tapahtuva
omassa työssä oppimista, joka tukee ja parantaa seuratyön jäsentämistä ja hallintaa.

 

Lue lisää työnohjauksesta

 
 

Seura tutuksi - Turun
Urheiluratsastajat ry
Missio: Tarjoamme jäsenillemme hevosharrastukseen
liittyvää toimintaa jokaisen omien taitojen ja kiinnostuksen
edellyttämällä tavalla. Turun Urheiluratsastajissa
hyväksytään kaikki sellaisena kuin ovat.
Visio: Ylläpidetään ja lisätään ihmisten ja hevosten hyvinvointia.  
Seuran arvot: Tärkeänä arvona on yhteisöllisyyden lisääminen ja juniorijäsenten taustayhteisönä
toimivien vanhempien aktivointi seuratoiminnan piiriin.

 

Lue lisää Turun Urheiluratsastajista

  

  

  

https://liiku.creamailer.fi/email/62ac09f4609ed
http://www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetV-S
http://www.liiku.fi/rajattomatseurakoulutuksetSK
https://www.liiku.fi/koulutuskalenteri/
https://www.liiku.fi/seuroille/seuratoimijoille/ty%C3%B6nohjausta-seuratoimijoille/
https://www.liiku.fi/seuroille/ajankohtaista/seura-tutuksi-turun-urheiluratsastajat/
https://www.youtube.com/user/liikufi
https://www.facebook.com/liikury/
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/62ac09f4609ed
https://www.instagram.com/liikury/


 

 

Vastuullisuus on kaikkien
seuratoimijoiden tehtävä
Vastuullinen urheiluseura noudattaa toiminnassaan
urheiluyhteisön reilun pelin ihanteita ja tavoitteita sekä
urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Nämä toimivat koko urheiluyhteisöä sitovana eettisenä
ohjeistona ja raamina vastuullisuustyölle.  
Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja
vastuullisuustyön perusta. Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin
kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se
peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin
eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun
arjessa.
Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.
Urheiluyhteisön tavoitteena on kaikissa olosuhteissa vastuullinen liikunta ja urheilu.

 

Tutustu tarkemmin Reilun pelin ihanteisiin

 

 

Varsinais-Suomi
Marko Mäenpää
kehityspäällikkö, seuratoiminta
040-9000 843
Satakunta
Jurkka Virtala
seurakehittäjä, tapahtumatuottaja
040-9000 845
S-postit: etunimi.sukunimi@liiku.fi

 

  

 
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Turun ja Porin toimistojen yhteystiedot

 
Kerro kaverille
Jaa Facebookissa

 

     

Osoitelähde: LiikUn jäsenrekisteri
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/11/a49b971c-reilu-peli-2021.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/
https://www.liiku.fi/yhteystiedot/
https://liiku.creamailer.fi/forward-to-a-friend/62ac09f4609ed
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://liiku.creamailer.fi/email/62ac09f4609ed
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoittautuminens?openform&s=n&id=487A92FD734EEE28C2257D3B003BB866
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