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Esityksen tekotapa

Esitys Espoon huippu-urheilustrategiaksi on ensimmäinen espoolaisten urheiluseurojen yhteinen 
näkemys ja kirjallinen esitys kaupungin liikuntastrategiasta. Esityksen on työstänyt espoolaisten 
urheiluseurojen edunvalvontaryhmä. Sen sisältöön on vaikuttanut laajasti espoolaiset urheiluseurat. 
Pohjamateriaalina on käytetty ryhmän seuroille keväällä 2017 teettämää huippu-urheilukyselyä, 
mihin vastasi 40 seuraa. Lisäksi ryhmä järjesti espoolaisille seuroille huippu-urheilustrategiasta kaksi 
workshopia 23.5.2018, mihin osallistui runsaat 50 henkilöä yli 30 seurasta. 

Ryhmän jäseninä ovat olleet:

• Kaisa Vikkula, puheenjohtaja, (Olarin Voimistelijat) – kilpa ja HU

• Kimmo Oila (Espoon Tapiot) – yleisurheilu, kilpa ja HU

• Emmi Eteläsalo - Holmberg (Espoon Pesis) – pesäpallo, kilpataso

• Elina Wanne (Esbo Skytteförening) – ammunta, kilpa ja HU

• Hexi Arteva (Esport Honka) – salibandy ja jalkapallo, kilpa ja HU

• Anne Eklund (Tapiolan Honka) – koripallo, kilpa ja HU

• Niko Merikanto (Blues jr) – jääkiekko, kilpa, junioreiden HU
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Yhteenveto Espoon huippu-urheilustrategiasta
• Huippu-urheilu tuottaa iloa ja hyötyä espoolaisille ja kaupungille.

• Espoossa on Suomen vahvin junioriurheilu, mutta aikuisten puolella menestys on heikompaa etenkin miesten 
palloilulajeissa.

• Lahjakkaan urheilijan uran jatkumiseen tarvitaan toimenpiteitä, jolla helpotetaan koulun ja urheilun yhdistämistä 
aina alakoulusta kolmannen asteen opintoihin, lisätään kansainvälisen tason arkiharjoitusolosuhteita Espooseen, 
tuetaan harjoitusvuoroja, jotta kustannukset voidaan pitää kohtuullisina sekä toteutetaan urheilu- ja 
urheilutapahtumamarkkinointia yhdessä seurojen ja Espoon kaupungin kanssa. Tavoitteena on turvata 
espoolaisen huippu-urheilun toimintaedellytykset ja tehdä Espoosta Suomen liikkuvien kunta.

Arvotus
• Tuodaan Espoon markkinointiviestinnässä huippu-urheilu ja esikuvat vahvasti esille. Käynnistetään Espoon oma vuosittainen 

Huippu-urheilugaala. Vahvistetaan naisurheilun asemaa ja kestävää kehitystä urheilussa.
• Espoon kaupunki laatii tapahtumastrategian ja nimeää oman tapahtumamarkkinointitiimin merkittävien urheilutapahtumien 

hakemiseksi Espooseen. Espoo myöntää tila-, markkinointi- ja koordinointiapua seuroille arvokisojen ja suurtapahtumien 
hakemiseen ja järjestämiseen. Liikuntaan ja urheiluun liittyvä kaupunkimarkkinointi tehdään yhteistyössä liikuntatoimen ja 
urheiluseurojen kanssa.

• Kaupunki ja seurat aktivoivat yhdessä espoolaisia yrityksiä mukaan yhteiskuntavastuuseen ja kumppaneiksi seuroille esim. 
urheilupuistokohtaisesti, jotta voimme tarjota katsojille elämyksiä ja viihdyttäviä tapahtumia, saada tuottoja urheilumatkailusta ja 
lisätä Espoon vetovoimaisuutta.

Koulun ja urheilun yhdistäminen
• Lisätään yläkouluun viikoittaisia yhteisiä harjoituskertoja ja joustoja omatoimiseen opiskeluun. Tuodaan kussakin koulupiirissä 1-2 

ala- ja yläkouluun aamuharjoitusmahdollisuus.
• Lukion urheilulinjojen sisäänottoa kasvatetaan vastaamaan espoolaisten SM-tason urheilijoiden määrää ja lajit vastaavat 

huippuseurojen lajeja. 
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Yhteenveto Espoon huippu-urheilustrategiasta
Olosuhteet
• Espoo investoi kansainvälisen tason monitoimihalliin (arkiharjoituspaikat ja kv. tapahtumat Tapiolan urheilupuistossa) sekä 

suorituspaikkoihin ja talviharjoittelupaikkoihin yleisurheilulle. Alueelliset urheilupuistot saadaan valmiiksi sisältäen useita eri 
lajeja ja painotuksia. 

• Urheiluseurat investoivat olosuhteisiin, kaupunki takaa/myöntää lainoja, ja sitoutuu ostamaan harjoitusvuoroja. Vuokratuen 
osuus on 50 %. 

Uudistuminen ja rakenteet
• Perustetaan Tapiolan urheilupuistoon huippu-urheilun Espoo-kampus (Urheiluakatemia) oheistoimintoineen. Tuetaan 

huippu-urheilijaksi kasvamista, idoleilta oppimista, jakamista ja innostusta. Urheilulinja sijaitsee tai järjestää opetusta 
Tapiolan urheilupuistossa.

• Kehitetään tukea ja palveluita urheilijoille 2-asteen jälkeen, etenkin joukkuelajeissa. Kaupungin tuetut salihinnat ja 
vuokratuki jatketaan yli 18-vuotiaille huippu-urheilijoille ja -joukkueille.

• Kaupunki myöntää koulutustukia/stipendejä ja tunnustuksia huippuvaiheen valmentajille ja tuomareille.
• Espoo myöntää stipendejä espoolaisten seurojen menestyneille huippu-urheilijoille ja kohdistaa tukea nimettäville 

huippuseuroille (kumppanisopimukset)
• Käynnistetään yhteistyö Aalto yliopiston kanssa innovaatioiden, urheiluteknologian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. AY 

ottaa käyttöön urheilijakiintiö opiskelijoiden sisäänotossa.

• Espoon huippu-urheilustrategian keskiössä on urheilija ja hänen kasvamisensa huippu-urheilijaksi. 
Pitkäjänteinen kasvattajatyö tehdään espoolaisissa urheiluseuroissa. Espoon kaupunki solmii nelivuotisia 
kumppanuussopimuksia niiden seurojen kanssa, joiden urheilullinen menestys on edellisellä kaudella ollut 
lajissaan Suomen tai kansainvälistä huippua ja seuralla on OK:n tai lajiliiton auditoima valmennusjärjestelmä. 
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Espoon huippu-urheilustrategian tarkoituksena on

• Tehdä pitkäjänteistä yhteistyötä espoolaisten huippu-urheilu-
seurojen kanssa, jotta
• Espoolaiset urheilijalupaukset voisivat toteuttaa urheilu-unelmansa, 

menestyä kansallisesti ja kansainvälisesti. Maajoukkueurheilijoiden ja 
arvokisamitalistien määrä kasvaa.

• Espoolaiset lapset ja nuoret saavat esikuvia, jotka kannustavat liikkumaan ja 
omaksumaan terveellisen elämäntavan.

• Espoolaiset seurat voivat tehdä pitkäjänteistä ja tavoitteellista 
kasvatustyötä.

• Espoolaiset pääsevät nauttimaan kotikaupungissaan moninaisista 
huipputason urheilutapahtumista, fanittamaan idoleitaan ja vahvistamaan 
yhteisöllisyyttä. Espoolaiset viihtyvät ja ovat ylpeitä kotikaupungistaan.
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Miksi huippu-urheilu on tärkeää?
Suomen Olympiakomitea:

• Huippu-urheilu on yhteiskuntaan erottamattomasti kuuluva elämänala, 
joka tuottaa iloa ja hyötyä sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

• 74 % suomalaisista on kiinnostunut suomalaisten urheilijoiden 
kansainvälisestä menestyksestä, 72%:n mielestä huippu-urheilijat ovat 
myönteisiä esikuvia, joita muut voivat seurata ja 70 % saa hyvää mieltä 
huippu-urheilun seuraamisesta. 

• Huippu-urheilu on tärkeää, koska se 
• opettaa hyvää kilpailua ja muita elämäntaitoja
• antaa esikuvia ja kannustaa ihmisiä liikkumaan
• näyttää, ettei mahdoton olekaan mahdotonta
• rakentaa yhteisöllisyyttä ja yhteishenkeä
• vahvistaa kansallista identiteettiä, synnyttää tunteita ja yhteisiä elämyksiä. 
• ja HU-tapahtumat tuottavat yleisölle hyvinvointia, luovat työpaikkoja ja 

yhteiskunnalle nettotuottoja.
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Espoolaisten menestys huippu-urheilussa 
olympiadilla 2013-2016
Aikuiset

• Vuosittain keskimäärin SM-tasolla 123 yksilöurheilijaa ja 19 joukkuetta, 80 maajoukkueurheilijaa, Riossa 4 ja 
Sotsissa 7 espoolaisen seuran urheilijaa

• Vuosittain keskimäärin 96 yksilöiden ja 4 joukkueiden SM-mitalia

• Vuosittain 22 yksilöiden ja 1 joukkueiden kansainvälinen arvokisamitali (PM, EM, MM tai maailman cup -mitali)

Juniorit

• Vuosittain keskimäärin SM-tasolla 224 yksilöurheilijaa ja 58 joukkuetta, 113 maajoukkueurheilijaa

• Vuosittain keskimäärin 174 yksilöiden ja 12 joukkueiden SM-mitalia

• Vuosittain keskimäärin 11 yksilöiden ja 1 joukkueiden kansainvälinen arvokisamitali

Seurat

• 13 seuralla aikuisten yksilöiden ja 4 seuralla joukkueiden SM-mitaleja, 10 seuralla yksilöitä ja 6 seuralla joukkueita 
maajoukkueessa, 9 seuralla yksilöiden ja kahdella seuralla joukkueiden arvokisamitaleja vuosina 2013-2016

• 13 seuralla junioreiden yksilöiden ja 7 seuralla joukkueiden SM-mitaleja, 10 seuralla yksilöitä ja 8 seuralla 
joukkueita maajoukkueessa, 6 seuralla junioreiden kv. arvokisamitaleita yksilöissä ja yhdellä joukkueissa vuosina 
2013-2018
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Huippu-urheilu numeroin Suomessa ja Espoossa

Mittari

• Valtion apurahaurheilijoita

• Maajoukkueurheilijoita

• Nuorten maajoukkueurheilijoita

• Urheiluakatemiatoiminnassa 
mukana

• Lisenssiurheilijoita

• Valmentajia

Suomi /OK Espoo

• 274 23 (8%)

• 2 000 80  (4 %)*

• 4 000 113 (3 %)*

• 14 100 581 + 310 yläkoulussa
(4 %)

• 220 000 17 000 (8%)*

• 80 000 102 valmentajan 
ammattitukinnon 
suorittanutta

Espoon väkiluku on n. 5 % Suomen väestöstä
*Espoolaisten urheiluseurojen selvitys 2017, 80 % kattavuus urheiluseurojen jäsenistä
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Espoon HU-strategia tukee urheilijan polkua

Ura urheilun jälkeen

Henkinen valmennus

Urheilijaksi kasvaminen

Harjoitusolosuhteet

Valmennustiimi

Koulu ja opinnot

Lepo, ravinto

Intohimo

Koti
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Lapsuusvaihe
- Alakoulu
- Kiinnostus urheiluun, ilo
- Motoristen taitojen oppiminen

Huippuvaihe
- Lukio / ammattikoulu ja 

korkeakouluopinnot
- Intohimo 
- Ammattimainen urheilu / ammattilaisuus, 

arvokisat & SM-sarjat

Urheilijan polku

Nuoruus /valintavaihe
- Yläkoulu
- Innostus
- Lajitaidot
- Urheiluakatemia-ohjelmat
- Junioriurheilu

Huippu-urheilustrategia 
keskittyy urheilijan polun 
huippuvaiheeseen, mutta 
esittää myös toimenpiteitä 
lapsi- ja nuoruusvaiheessa, 
jotta huippuvaiheen 
toteutus olisi mahdollista.



Huippu-urheilu Espoossa 2018 nykytila*

Hyvää

• Espoo on urheilumyönteinen kaupunki. Yhteistyö seurojen ja 
kaupungin välillä toimii, liikuntapalveluiden henkilöstö on helposti
lähestyttävää ja saavutettavisa, Espoo liikkuu -kanava

• Urheiluseurojen yhteinen edunvalvontaryhmä

• Hyvin johdettu seuratoiminta, perusteet kunnossa, halu kehittyä, hyvä 
tuki lasten ja nuorten liikunnalle

• Menestyvä ja laaja junioriurheilu, paljon potentiaalia, urheilijanpolku 
toimii osittain, kaupunki tukee nuorisourheilua

• Espoossa on mahdollisuus huippuvalmennukseen useissa eri lajeissa, 
meillä on kokeneita valmentajia ja lajitietoutta

• Seuroilla on paljon vapaaehtoisia töissä tapahtumissa, perheet
sitoutuvat lapsen harrastukseen

• Kohtuulliset olosuhteet, kesäharjoittelu toimii

• Kaupunki myöntää vuokra-avustuksen seuroille kustannusten 
tasaamiseksi

Kehitettävää

• Huippu-urheilun arvostus, huippu-urheilun ja esikuvien tuominen 
esille espoolaisille

• Urheilu-uran jatko juniorivaiheen jälkeen (paljon lopettamisia, 
taloudellinen tuki loppuu), jotta menestys aikuisten sarjoissa voidaan 
turvata.

• Tarvitaan kaupungin toimia liikuntatilojen lisäämiseksi nopeasti. 
Espoossa on kasvava pula liikuntatiloista ja kv. tason olosuhteista, 
jäähallitilanne on heikko, kaavoitus on hidasta.

• Seurojen / yksityisten hallihankkeiden käyttötalouden varmistaminen 
kaupungin vuokrasitoumuksin.

• Varmistetaan kaupungin uusien tilojen käytettävyys urheiluun (ei 
säästöjä tilastandardeista)

• Yläkouluyhteistyön laajentaminen. Kahden päivittäisen harjoituksen 
mahdollistaminen alakoulusta lukioon. Lukion urheilulinjojen 
aloituspaikkojen määrän kasvattaminen vastaamaan SM-tason 
urheilijoiden määrää. Opetusta liikuntapuistoihin, jotta opiskelijoiden 
aika ei mene kulkemiseen.

• Lajien välisen yhteistyön hyödyntäminen valmennuksen osaamisen 
kehittämisessä ja tapahtumien järjestämisessä

• Seurojen perusavustusten jakoperusteiden pisteytys, huippu-urheilun 
huomioiminen tukirahojen jaossa

• Yritysyhteistyön lisääminen, espoolaisen yhteishengen kohottaminen
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Huippu-urheilu Espoossa 2030 tahtotila*
1. Espoolaiset seurat ja urheilijat menestyvät aikuisten ylimmässä SM-sarjassa ja kansainvälisesti (maajoukkueurheilijoiden 

määrä ja mitalit). Huiput ovat ihailtuja esikuvia. Sukupuolten välinen tasa-arvo urheilussa on toteutunut.

2. Espoo on  Suomen liikkuvin kaupunki. Urheilua arvostetaan Espoossa, huippu-urheilu ja liikunta ovat TOP3:ssa osana Espoo-
brändiä. Menestys juniori- ja aikuisten tasolla palkitaan. Seuroissa tehtävää vapaaehtoistyötä, huippu-urheilijoita ja 
valmentajia nostetaan esiin kaupungin viestinnässä.

3. Espoolaiset ovat innokkaita ja uskollisia penkkiurheilijoita ja fanittajia, pääsylipputuotot ovat seuroille merkittävä tulonlähde.

4. Urheilijan polku on Suomen paras. Yhä useammat juniorit jatkavat huippu-urheilu-uraansa aikuisten sarjassa. Opiskelijat 
pystyvät harjoittelemaan huippu-urheilijan tavoin yläkoulusta korkea-asteelle niin ettei koulu-/opintomenestys kärsi ja aikaa 
jää myös ”nuoren elämään”.  Huippu-urheilijat hankkivat itselleen ammatin, johon siirtyvät urheilu-uran jälkeen.  
Urheiluakatemia toimii Espoossa ja tukee nuoria huippu-urheilijoita.

5. Urheiluseuroissa valmennusosaaminen on korkealla tasolla. Seurat pilotoivat ja hyödyntävät urheiluteknologiaa. Seurojen 
keskinäinen yhteistyö on aktiivista.

6. Espoossa on riittävät, laadukkaat ja kohtuuhintaiset harjoitusolosuhteet huippu-urheilijoille eri lajeissa. Uudet hankkeet 
edistävät tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa ja huippu-urheilussa (OKM). 

7. Espoolaiset urheiluseurat ovat taloudellisesti terveitä. Seuroilla ja niiden huippu-urheilijoilla on merkittäviä sponsoreita. 
Espoon kaupunki tukee pitkäjänteisesti kumppanuussopimuksin espoolaisia huippu-urheiluseuroja. 

8. Espoossa järjestetään kansainvälisiä arvokisoja ja isoja urheilutapahtumia yksin tai yhdessä Helsingin kanssa. 

9. Urheiluseurat toimivat aktiivisesti edunvalvontaryhmän kautta kaupungin kehittämiseksi.
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Toimenpiteet
Vaikuttavuus ja arvostus

1. Kaupungin päätöksenteossa tunnustetaan urheilun merkitys ja vahvistetaan huippu-urheilustrategia. 

2. Käynnistetään Espoon oma vuosittainen Huippu-urheilugaala: näkyvyyttä, arvostusta ja stipendejä huippu-urheilijoille ja –
seuroille, yleisön aktivointi. Huippuseurojen edustajat ovat mukana palkittavien valintaprosessissa.

3. Tuodaan Espoon markkinointiviestinnässä huippu-urheilu ja esikuvat vahvasti esille (tärkeä vetovoimatekijä). Vahvistetaan 
naisurheilun asemaa ja kestävää kehitystä urheilussa.

4. Espoon kaupunki laatii tapahtumastrategian ja nimeää oman tapahtumamarkkinointitiimin merkittävien 
urheilutapahtumien hakemiseksi Espooseen. Espoo myöntää tila-, markkinointi- ja koordinointiapua seuroille arvokisojen 
ja suurtapahtumien hakemiseen ja järjestämiseen. Liikuntaan ja urheiluun liittyvä kaupunkimarkkinointi tehdään 
yhteistyössä liikuntatoimen ja urheiluseurojen kanssa.

5. Tehdään yhteistyötä kolmikannassa kaupunki, seurat ja espoolaiset yritykset, jotta voimme tarjota katsojille elämyksiä ja 
viihdyttäviä tapahtumia, saada tuottoja urheilumatkailusta ja lisätä Espoon vetovoimaisuutta.

Kouluyhteistyö

1. Kasvatetaan merkittävästi lukioiden urheilulinjojen  sisäänottoa vastaamaan Espoon SM- ja kv-tason urheilijoiden määrää 
ja laajennetaan niiden lajikirjoa vastaamaan huippuseurojen lajeja. 

2. Nimetään kuhunkin koulupiiriin yksi tai useampi ala- ja yläkoulu, joissa aamuharjoittelu on mahdollista. Espoo maksaa 
aamuharjoitusten kulut (tilat ja valmentajat) koko kouluvuoden ajan. Nostetaan yläkoulujen yhteisten 
viikkoharjoituskertojen määrää.

3. Käydään jatkuvaa dialogia opetus- ja sivistystoimen johdon sekä rehtorien kanssa huippu-urheilun ja opintojen 
yhdistämisestä. 149.10.2018



Toimenpiteet
Olosuhteet

1. Kärkihankkeet rakennetaan ja otetaan käyttöön. Espoo investoi kansainvälisen tason monitoimihalliin (arkiharjoituspaikat ja 
kansainväliset tapahtumat), suorituspaikkoihin ja talviharjoittelupaikkoihin yleisurheilulle. Alueelliset urheilupuistot saadaan
valmiiksi sisältäen useita eri lajeja ja painotuksia. Seurat otetaan mukaan liikuntatilojen suunnitteluun.

2. Urheiluseurat investoivat olosuhteisiin, kaupunki takaa/myöntää niiden lainoja, ja sitoutuu ostamaan salivuoroja. Vuokratuen 
osuus on 50 %. 

Uudistuminen ja rakenteet

1. Perustetaan Tapiolan urheilupuistoon huippu-urheilun Espoo-kampus (urheiluakatemia) valmennuksen tukipalveluineen 
(fysioterapia, lääkäri, psyykkinen valmennus, ravinto, uni). Urheilijat hyötyvät maanlaajuisesta tutkimus- ja valmennusyhteistyöstä. 
Keskitetään lukioiden urheilulinjojen opetus Tapiolaan / urheilupuistoon. Tuetaan huippu-urheilijaksi kasvamista, idoleilta 
oppimista, jakamista ja innostusta. 

2. Kehitetään tukea ja palveluita urheilijoille 2-asteen jälkeen etenkin joukkuelajeissa ja edistetään opintojen ja urheilun yhdistämistä 
esim. huippu-urheilijakiintiö Aalto yliopiston sisäänotossa ja urheilijastatus korkeakouluopinnoissa (pidempi opiskeluaika). 
Kaupungin tuetut salihinnat ja vuokratuki jatketaan yli 18-vuotiaille huippu-urheilijoille ja -joukkueille.

3. Tuetaan huippu-urheilijoiden valmentajien osaamisen kehittämistä – Valmentajatapaamiset ja osaamisen jakaminen yli lajien, 
laajennetaan kaupungin koulutustuki ja stipendit myös huippuvaiheen valmentajille ja tuomareille.  

4. Espoo myöntää stipendejä espoolaisten seurojen menestyneille huippu-urheilijoille ja kohdistaa selkeää tukea nimettäville 
huippuseuroille (kumppanisopimukset) esim. markkinointituki ja osoittaa liikuntatilat HU-seurojen käyttöön aamu- ja 
iltapäiväharjoituksia varten (klo 14.30-17). Huippu-urheilustrategiassa vahvistetaan huippuseurakriteerit. Kaupunki tekee 
yhteistyötä espoolaisten yritysten ja seurojen kanssa esim. urheilupuistokohtaisesti.

5. Käynnistetään yhteistyö Aalto yliopiston kanssa innovaatioiden, urheiluteknologian ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. 
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Seuraavan 3-10 v. olosuhteiden kärkihankkeet

• Matinkylän jääurheilukeskus, ppp

• Tapiolan urheilupuiston jalkapallostadion, ppp

• Leppävaaran Kameleonten (yleisurheilu, palloilu, telinevoimistelu), ppp

• Tapiolan urheilupuiston monitoimihalli

Vaikuttavuudeltaan isot hankkeet, tilan käyttäjinä lajit, joilla on suuret harrastajamäärät ja tilapula, 
olosuhteen käyttö huippu-urheilun arkiharjoitteluolosuhteena.

ppp = public private partnership

9.10.2018 16



Huippu-urheilijan määritelmä

Urheilijan edellytetään sitoutuvan HU-tason (vaativa valmentautuminen) 
harjoitteluun (n. 20 h/vko) ja huippu-urheilijan elintapoihin.

Hän edustaa espoolaista seuraa tai on espoolainen urheilija.

Huippu-urheilija on aikuisten sarjan urheilija sisältäen

• OKM:n apuraha-, OK:n Huippu-urheiluyksikön ja lajiliittojen 
tukiurheilijat

• Lajin maajoukkueurheilijat – ja -joukkueet

• Pääsarjatason joukkueet ja SM-tason mitalistit ja finalistit
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Huippuseuran mallimääritelmä

• HU-seura tuottaa valmennus- / kasvatusjärjestelmänsä avulla jatkuvasti aikuisten sarjoissa 
korkeimman kansallisen ja kansainvälisen tason urheilijoita ja/tai joukkueita
• Seuran urheilullinen menestys (naiset, miehet, paraurheilu)
• Seuran OK:n Pulssi-urheilijat, korkein SM-taso ja urheiluakatemia-urheilijat

• Seuralla / seurayhteisöllä on tehtävään riittävä osaaminen ja resurssit (valmentajat, prosessit, 
johtaminen, viestintä, yhteistyö)
• HU-laatuauditointi (Olympiakomitean Huippu-urheilun Tähtiseura) tai lajiliiton vastaava status (esim. Palloliitto

taso 4.)

• Huippuseurat nimetään 4-vuotiskaudeksi edellisen olympiadin menestyksen ja laatuauditoinnin 
perusteella
• Mikäli kriteerit täyttyvät, seuran kanssa tehdään yhteistyösopimus, ellei täyty seura menettää statuksensa 

seuraavalle kaudelle.
• Tuen määrä voi vaihdella jakson aikana urheilullisen menestyksen mukaan (esim. sarjatason muutokset)
• Espoossa on paljon hyvää työtä tekeviä kasvattajaseuroja lapsi- ja nuorisotasolla. Osa haluaisi aikuisten 

huippuseuraksi, mutta niiltä puuttuu olosuhde (esim. pesäpallo) tai aikuisten joukkue (miesten jääkiekko). 
Junioriurheilu on osa urheilijan polkua, mutta ei vielä huippu-urheilua. 

• Lisäksi kaupunki voi tukea seuroja, joiden toiminta vahvistaa urheilullista ilmiötä ja espoolaista 
edelläkävijyyttä (tapahtumat ja ilmiöt)
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HU-seura sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin

• HU-seura pyrkii omassa toiminnassaan takaamaan huippu-urheilijoille parhaan 
mahdollisen kehityspolun ja tuottamaan toiminnallaan pitkäjänteisesti uusia 
menestyviä huippu-urheilijoita ja joukkueita. 

• Seura järjestää koulun aamuharjoitukset ja pyrkii joukkuelajeissa järjestämään aikuisten 
edustusjoukkueen rinnalle ns. kakkosjoukkueen, josta voi nousta ylimmälle tasolle.

• Seura panostaa ammattivalmennukseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Toiminta on 
eettisesti kestävää.

• Seura kehittää omia urheiluolosuhteitaan laadukkaan arkiharjoittelun 
mahdollistamiseksi.

• Kaupunkikuvan elävöittämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiskesi seura on aktiivinen 
urheilutapahtumien järjestämisessä Espoossa.

• Seura rakentaa fanituskulttuuria ja nostaa huippu-urheilijoitaan esikuviksi, joilla 
kannustetaan nuoria liikuntaharrastuksen pariin. Seuran toiminnassa näkyy espoolaisuus

• Seura ylläpitää laatusertifiointiaan (OK:n huippu-urheilun laatusertti tai lajiliiton 
vastaava)
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