
 
 

 

Eteläisen alueen Seurojen ääni -seminaari 2023 

Hanasaari, Espoo, 10.-11.2.2023 

 

Miltä näyttää tulevaisuus? Seuratoiminta tulevaisuudessa, pitovoima ja resurssit, osaaminen – 
kohtaamisia, uusia ajatuksia, osaamisen jakamista. Perinteinen Seurojen ääni -seminaari 
kokoaa seurat ja seuratoimijat yhteen kasvokkain. .(Pienet muutokset ohjelmaan mahdollisia) 

 
Perjantai 10.2.2023 
 
16.00 Ilmoittautuminen (kahvit ja suolaista)  
 
16.45 Alkupotku - Katajanokalta 
Hanasaareen, missä mennään? – Ari Lahti & 
Taneli Haara 
 
17.15 Pyöriikö pallo, sykkiikö seura, 
toimiiko tulevaisuus? – Ilkka Halava  
- Miltä tulevaisuus näyttää? Miten ajatella 
uudella tavalla? 
- Ajatuksia ja työkalua 
- Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
 
18.15 Tauko 
 

18.45 Miten pysyä houkuttelevana 
tekijöille? – Outi Aarresola 
- Miten seuratoiminta on muuttunut? Tekijöitä 
tarvitaan 
- Rekrytoinnit, osaaminen ja johtaminen 
tulevaisuudessa 
- Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
 
19.45 #Respect - Eteläisen alueen 
ansioituneiden palkitseminen 
 
20.10 Yhteenveto päivästä 

20.30 Yhteinen illallinen

 
 
Lauantai 11.2.2023 

8.30 Aamukahvit  
 
9.15 Nyt ja tulevaisuudessa – Janne Bruun, 
Axel Orrström 
- Päätoimiset, oto-työntekijät, vapaaehtoiset 
- Miten meidän seurassamme? Ajatuksia 
edellisestä päivästä ja yhteinen keskustelu 

 
10.15 Miten tavoittaa 50 % potentiaalisista 
seuratoimintaan? – Heidi Pihlaja 
- Tyttöjen ja naisten määrän kasvattaminen 
seuratoiminnassa 
- Miksi koko potentiaali ei ole käytössä? 
 

 

11.00 Tauko 

11.30 Mistä lisää erotuomareita? Mitä seura 
voi tehdä? – Jonna Hiltunen 

12.00 Palloliiton valmennuslinja seuran 
työkaluna – Matti Lähitie  

- Laatu, osaaminen, valmennuksen johtaminen 
- Uudistunut valmennuslinja työkaluna 
- Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 

12.45 Yhteenveto  
 
13.00 Loppuvihellys ja lounas



 
 

 

Hinnat ja ilmoittautuminen 

 
Varsinainen seminaari ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat seuralle maksuttomia (2 hlö/seura).  

Seurasta voi tulla useampikin osallistuja, jolloin laskutamme näiltä osallistujilta 125 €/hlö.  

 

Paikkoja on rajallinen määrä. Pyrimme takaamaan paikan kaikille 10.1.2023 mennessä tämän linkin 

kautta ilmoittautuneille:  https://forms.office.com/r/nZVmSVbbkL 

 

 

Majoitus 
 

Osallistujat varaavat ja maksavat majoituksen itse (144 € yhden hengen huone / vuorokausi, 
164 € kahden hengen huone / vuorokausi). Huonevaraukset - Hotellin vastaanotto, +358 (0)9 

435 020, reception@hanaholmen.fi koodilla PALLOLIITTO 16.1. mennessä 
 
 
 
 

Esiintyjät ja puhujat 
(muutokset ja täydennykset mahdollisia) 

 
Ari Lahti – puheenjohtaja, Palloliitto 

Taneli Haara – aluepäällikkö, Palloliitto 

Ilkka Halava – futuristi, foresight coach, Primefrontier Oy 

Outi Aarresola –tutkija ja yliopistolehtori, Jyväskylän yliopisto 

Janne Bruun – toiminnanjohtaja, VJS 

Axel Orrström – valmennuspäällikkö, PPJ 

Heidi Pihlaja – kehityspäällikkö, Palloliitto 

Jonna Hiltunen, hallituksen jäsen, RiPS 

Matti Lähitie – koulutuspäällikkö, Palloliitto 

 

https://forms.office.com/r/nZVmSVbbkL
mailto:reception@hanaholmen.fi

