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Seuran toiminnan markkinointi ulospäin
❏ Seuralla on internet / facebook - sivut
❏ Seuran tiedot löytyvät oman kunnan nettisivujen liikuntapalvelut listasta tms.
❏ Jokaisesta alkeiskurssista ja tapahtumasta on vähintään facebook-tapahtuma
❏ Jokaisesta turnauksesta, johon seuran joukkue osallistuu, kirjoitetaan raportti, joka
julkaistaan seuran virallisella kanavalla (fb/nettisivut/ig)
❏ Tärkeät turnausraportit lähetetään paikallislehdelle
❏ Jokaisesta tapahtumasta, johon seuran pelaajia osallistuu, otetaan vähintään yksi
valokuva
❏ Seura tarjoaa järjestämästään tapahtumasta juttua (paikallis)radioon ja / tai lehteen
❏ Seuralla on ns. mainostekstiilejä (huppari, takki, lippis), josta näkyy “ultimate” ja
paikkakunta
❏ Seuralla on yleissähköposti tai sähköpostilista
❏ Seura ilmoittaa ajantasaiset yhteystiedot vähintään ultimate.fihin
❏ Maksut on helposti löydettävissä kaikille
❏ Seura printtaa/painattaa flyereita/julisteita ja vie niitä alueen ilmoitustauluille tms (alue
= treenipaikan lähellä / oletetun kävijäkunnan asuinalueilla)
Seuran sisäinen viestintä
❏ Sisäinen facebook/viestiketju-ryhmä / sähköpostilista
❏ Vastuualueet jaettu
❏ Jäsen- ja kausimaksut sekä niiden perusteet on kaikille nähtävissä ja helposti
löydettävissä
❏ Juniorivastaavalla on suora yhteys vanhempiin, ei vain junnuihin (varsinkin jos
alaikäisiä) → turnausreissujen tiedot (varsinkin maksut ja turnauksen status)
vanhemmille ajoissa
❏ Joku aikuinen koordinoi turnausreissuja, joille lähdössä junnuja
❏ Jäsenet tietää, keneen ottaa yhteyttä missäkin asiassa
Seuran ja liiton välinen yhteydenpito
❏ Seuralla on yleissähköposti tai sähköpostilista
❏ Seura ilmoittaa ajantasaiset yhteystiedot Liitokiekkoliitolle ja ultimate.fihin
Yhdistystoimintaan liittyvät asiat
❏ Seura on rekisteröity yhdistys
❏ Seuralla/joukkueella on kirjallinen suunnitelma seuraavalle kaudelle / vuodelle /
4-vuotiskaudelle
❏ Seura pitää kaikille avoimen kokouksen kauden tavoitteista vähintään kahdesti
vuodessa
❏ Seurassa ollaan yleisesti tietoisia seuratuesta ja liiton tuesta

Seuran toiminta
❏ Seuralla on valmentajakoulutuksen tai koulutuksia käynyt henkilö.
❏ Seura järjestää alkeiskurssin/avoimia treenejä vähintään jokaisen kauden alussa
❏ Alkeiskurssilla on vastuuvetäjä
❏ Seuran toiminta on ohjattua ja säännöllistä.(valmennus,viikottaiset harjoitukset yms.)
❏ Seura tekee konkreettista lajinedistämistyötä jatkuvasti (esim. järjestänyt
pelaajarekrytointia tai demotilaisuuksia).
❏ Seura on yhteydessä kouluihin
❏ Seuralla on vähintään yksi säännöllinen vuoro, jonne uudet pelaajat voivat mennä
❏ Uusille pelaajille pitää heti alkeiskurssin tms. jälkeen tarjota turnausreissu, illanvietto
tai jotain muutakin kuin harjoitukset
❏ Uudet jäsenet tai toimijat mukaan järjestämään seuran turnauksia ja muita
tapahtumia
❏ Seuran toimihenkilöillä on selkeä työnjako, joka on myös kirjallisena
Harjoitusten “laatu”
❏ Harjoitukset ovat ohjatut ja hyvin suunnitellut
❏ Uusille pelaajille pitää jutella harjoituksissa muutakin kuin perustervehdys
❏ Alkeiskurssin / uusien vuoron tempo / vaikeustaso pitää olla uusille sopiva
❏ Seuran kokeneemmat pelaajat käyvät “sparraamassa” nuorempia heidän
harjoituksissaan
Lisää ohjeita voi lukea Olympiakomitean sivuilta:
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/

