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HYVÄ JOHTAMINEN SEURAN LAADUKKAAN TOIMINNAN KULMAKIVENÄ 

Olen tällä kaudella auttanut meillä jo luistelu-uransa jo lopettanutta kilpaluistelijaa hänen urheiluseuran joh-

tamiseen liittyvässä opiskelutehtävässään. Viestiessäni hänelle NTL:n johtamisen kulmakiviä havahduin, että 

toimintamme johtamista olisi hyvä avata kaikille seuralaisille, joten käytänpä tämän pj-kirjeen siihen . 

Tärkeimpänä ohjenuoranamme toimivat seuran säännöt, joiden mukaan me toimimme. Yhdistyksen kokouk-

sissa hyväksymme sääntöjen mukaisesti mm. seuramme toimintasuunnitelmat ja talouden linjaukset ja valit-

semme seuralle puheenjohtajan ja hallituksen. Säännöt löydät täältä. 

Sääntöjen mukaista toimintaamme ohjaa seuran visio. Visiolla me määritämme seuramme tahtotilan tule-

viksi vuosiksi ja tiivistämme ytimeksi sen, mitä me haluamme olla. Visio päivitetään noin viiden vuoden välein 

hallituksen ja valmentajien yhteisvoimin ja siinä asetetaan kehittymisemme päätavoitteet. Viime keväänä to-

tesimme saavuttaneemme hyvin edellisen visiomme päämäärät ja nostimme rimaa jälleen askeleen pari kor-

keammalle. Kurkkaa visiomme täältä, niin näet, missä toivoisimme seuramme olevan vuonna 2025. 

Vision lisäksi työtämme niin isojen linjojen kuin arkipäiväisten ratkaisujenkin suhteen ohjaavat seuran arvot. 

Arvot kertovat sen, millainen seura me haluamme olla ja miten toimien me haluamme visiossamme asetet-

tuja päämääriä tavoitella. Arvojen tulee näkyä toiminnassamme joka päivä ja toimintamme tulee olla arvo-

jemme mukaista. Hallitus vastaa arvojen päivittämisestä tarpeen mukaan. Viime syksynä päivitetyistä arvoista 

löydät mm. iloisen yhteistyön, aktiivisuuden ja taitoluistelun riemun.  

Visio ja arvot ohjaavat myös toimintamme suunnittelua, jossa työvälineinä ovat toimintalinjaus ja toiminta-

suunnitelmat. Hallitus hyväksyy toimintalinjauksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta sitä päivitetään tar-

vittaessa kausittain ja sen viimeistelyssä kuullaan myös jäsenistöä. Toimintalinjauksesta löydät tiedot siitä, 

miten seurassamme toimitaan. Siinä kuvataan seuran organisaatio ja tavoitteet sekä erilaiset toimintaa oh-

jaavat pelisäännöt. Toimintalinjauksen ja arvomme löydät vision kanssa samalta sivulta. 

Toimintalinjausta tarkennetaan kausittain yhdistyksen kevätkokouksessa, jossa hyväksytään tulevan kauden 

toimintasuunnitelma. Siinä kuvataan tarkemmalla tasolla kulloisenkin kauden toimintaa ja tapahtumia ja sen 

varaan valmentajat suunnittelevat kausi- ja tuntisuunnitelmat.  Niiden toteuttamisessa huomioidaan vielä 

ryhmittäin tehtävät pelisäännöt, joiden laatimiseen niin luistelijat kuin heidän vanhempansakin pääsevät 

osallistumaan. Myös hallitus ja valmennus ovat tehneet omat pelisääntönsä. Toimintasuunnitelman löydät 

täältä. Myös muu materiaali on pääosin löydettävissä kotisivuiltamme.  

Kaikkien edellä mainitut huomioon ottaen seuran johtamisesta huolehtii hallitus, jota auttaa toiminnanjohta-

jana toimiva Asta. Hallituksen toiminnasta löydät tietoa Hallitus tiedottaa -sivulta. 

Johtamisen työvälineitä on paljon, mutta kaikkia niistä tarvitaan toimivan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Ja 

on tärkeää, että johtamisen työvälineet eivät synny vain yhden tahon toimesta vaan niiden tuottamiseen ja 

jalostamiseen pääsevät mukaan mahdollisimman monet meistä – jäsenet yhdistyksen kokouksessa, hallituk-

sen jäsenet hallituksessa, valmentajat osana työnkuvaansa ja seuralaiset toimintalinjauksen lausuttamisen tai 

pelisääntöjen laatimisen yhteydessä.  

Pidetään huolta, että tunnistamme kaikki seuran toimintaa ohjaavat työvälineet sekä arvomme ja visi-

omme – näin myös toiminta seurassa on kaikille helpompaa . 
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