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Taustaa
Missio
Liikunnasta ja urheilusta
elinvoimaa Suomen
Visio
Maailman liikkuvin ja
Pohjoismaiden
menestyvin urheilukansa
Arvot
Yhdessä
Ilolla
Kunnioittavasti
Vastuullisesti
Erinomaisesti
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Olympiakomitean suuntaviivat vuodelle 2019
Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset
liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjemme ja liikunnan aluejärjestöjen
kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.
Toimintamme kohdistuu liikunnan ja urheilun kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistamiseen kahdella keskeisellä osaalueella:
SEURATOIMINTA
Tähtiseurat – tuki kaikille seuroille kolmella osa-alueella: lapset/nuoret, aikuiset ja huippu-urheilu
Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehitystyö yhteistyössä lajiliittojen kanssa
Lasten liike -iltapäivä ja harrastaminen koulupäivän yhteydessä
Yhteiset hallinnon ja koulutuksen tukipalvelut yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa
HUIPPU-URHEILU
Urheiluakatemiaohjelma
Huippu-vaiheen ohjelma
Kisat
Viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin edistämme strategisia tavoitteitamme sekä liikunnallista
elämäntapaa koko väestön tasolla liikkujan polulla.
19.6.2018
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Olympiakomitean suuntaviivat vuodelle 2019
Lisää liikettä

Menestyvä huippu-urheilu

Harrastan ja kilpailen seurassa

Tähtään kansainväliselle huipulle

Seuratoiminta

Urheiluakatemiaohjelma

Huippuvaiheen ohjelma

Kisat

Tähtiseurat

Urheilijan laadukas arki

Olympialaiset

Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu

Yläkoulutoiminta

Lajien kehitys- ja
tukiprosessit

Valtakunnalliset koulutukset ja
hallinnon tukipalvelut

Toinen aste

Kärkiurheilijat

M uut monilajiset kisat

Korkeakoulut

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen koko väestön tasolla liikkujan polulla.
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Jäsenpalvelut | Suomisport | Yritysyhteistyö

Osaamisohjelma
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Työpajat 16.5. – Huippu-urheilu
Yleistä
Vuoden 2017 aikana rakennettiin huippu-urheilun strategia, verkoston toimijoiden yhteiset tavoitteet, roolit
ja uudistettu Huippu-urheiluyksikön tukijärjestelmä vuosille 2017-2020. Näiden pohjalta etenevät käynnissä
olevat keskeiset prosessit, kuten lajien menestyssuunnitelma sekä kehittämis- ja tukiprosessit. Huippuurheilun käynnissä olevat toimenpiteet todettiin työpajassa pääosin oikeiksi.
Vuoden 2019 suunnittelussa huomioitava
• ”Suomi-urheilun” yhteiset valinnat: lisää liikettä ja menestyvä huippu-urheilu - eli tehdä suunnittelu
kokonaisvaltaisesti urheilijan polun näkökulmasta
• Yhteinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja viestintä jäsenjärjestöjen kanssa. Keskeistä resurssit,
olosuhteet ja kuntayhteistyö sekä urheilun arvostuksen kasvattaminen
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Työpajat 16.5. - Seuratoiminta
Yleistä
Olympiakomitean tiivistyvää yhteistyötä liikunnan aluejärjestöjen kanssa pidettiin hyvänä. Jäsenjärjestöt
kaipaavat kuitenkin lisätietoa aluejärjestöjen roolista, yhteistyömahdollisuuksista ja palveluista. Keskeisten
valintojen tulee olla Tähtiseura-ohjelma ja siihen liittyvä seurakentän tuki sekä Lasten ja nuorten liikunta ja
urheilu sekä Lasten liike –iltapäivä.
Vuoden 2019 suunnittelussa huomioitava
Tähtiseura:
• Kuntien tuki ja OKM:n seuratuki kytkettävä Tähtiseura-ohjelmaan
• Tähtiseura-ohjelmasta tehtävä iso yhteinen viestinnällinen kampanja ja kaikkien seurojen oltava tuen
piirissä (Tähtitaivas)
• Seurakehittäjien osaamista kehitettävä.
Lasten ja nuorten liikunta ja urheilu sekä Lasten liike -iltapäivä:
• Lasten ja nuorten urheilun kilpailujärjestelmän kehittämistä jatkettava
• Lajiliitot saatava paremmin mukaan Lasten liike -iltapäivään. Olympiakomitean roolina tuottaa laatua ja
koordinoida toiminnassa mukana olevia eri tahoja
8

Työpajat 16.5. - Suomisport
Yleistä
Suomisport on erittäin hyvä kokonaisuus, jonka rahoitus pitää ratkaista yhdessä. Suomisport on keskeinen
väline kun luodaan yhteistä tietopohjaa.
Vuoden 2019 suunnittelussa huomioitava
• Jäsenjärjestöt tarvitsevat järjestelmiensä integrointiin tukea. Integraatiot ovat mahdollisia, mutta
vanhojen järjestelmien teknologia voi rajoittaa integraatioita. Huomioitava, että integraatio ei ratkaise
datan kertymistä, jos jäsenjärjestön oma järjestelmä ei kerää laadukasta dataa
• Seurarekisteri saatava pikaisesti valmiiksi
• Kunnat ja kaupungit saatava mukaan
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Työpaja 13.6. – Viestintä
Yleistä
Viestinnän yhteiset isot teemat ovat Tähtiseurat ja vastuullisuus, joita työstetään Olympiakomitean johdolla
jäsenjärjestöjen kanssa yhteisessä työnyrkissä.
Vuoden 2019 suunnittelussa huomioitava
Tähtiseurat
• Viesti: "Seuran kehittämisen polku"
• Yhteiset pääviestit ja yhteinen kiteytys
• Yhteinen materiaali liitoille ja seuroille
• Yhteinen aloituskampanja
Vastuullisuus
• Yhteiset viestit: Vastuullinen valmentajuus
• Yhdenvertaisuuden ja hyvän hallinnon yhteiset viestit
• Urheilun eettisen koodiston viestiminen yhteisellä äänellä
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Työpaja 13.6. – Yhteiskuntasuhteet
Yleistä
Yhteiskuntasuhteiden yhteiset tavoitteet on työstetty jäsenjärjestöille tehdyn ennakkokyselyn (n=50)
pohjalta.
Vuoden 2019 suunnittelussa huomioitavat teemat
Avustuskäytännöt
• Avustusprosessit kevyemmiksi, läpinäkyviksi, tietoon pohjaaviksi, kriteereiltään selkeiksi - myös
laatutekijät ja vaikuttavuuden arviointi huomioiden
• Neuvonnan tarve
Olosuhteet
• Kärkihankkeet: huomio keskeisiin hankkeisiin
• Kuntien rooli: vaikuttaminen kuntiin kaupunkisuunnittelussa ja -politiikassa
• Kasvukeskusten rooli
Poikkihallinnollisuus
• Koordinoiva elin valtionhallinnon tasolle: tavoitteena selkeät roolit ja vastuut
• Poikkihallinnon periaate sekä valtion budjettiin että toimintaan
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