
SEURATOIMINTA
Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen 

yhteiset tavoitteet 2020-luvun 
seuratoiminnalle



Seuratoiminnan kasvupotentiaali

5 vuotta 100 vuotta

Seurajäsenyydet

Koko 
väestö

Ikäluokat

Laatua ja osaamista nykyiseen 
toimintaan sekä uusia sisältöjä 
toiminnan ulkopuolella oleville

Alle 13 v. 



Olympiakomitean ja jäsenjärjestöjen yhteiset
SEURATOIMINNAN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 2024

1. Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu ja laatu paranee

2. Seuratoiminta mahdollistaa urheilijaksi kasvamisen ja 
liikunnallisen elämäntavan omaksumisen

3. Työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla 
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OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET 
TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Kasvatetaan seurajohtajien, -

toimijoiden ja -kehittäjien osaamista 
• Parannetaan seurojen valmennuksen 

ja ohjauksen laatua 
• Mahdollistetaan harrastaminen 

koulupäivän yhteydessä
• Tuetaan lajiliittoja ja seuroja matalan 

kynnyksen toiminnan tarjoamiseksi 
uusille kohderyhmille

• Luodaan edellytyksiä ammattimaiselle 
seuratoiminnalle yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinoin

MITTARIT
• Jäsenyydet kasvavat vuosittain x  kpl 

(arvio tilanteesta 2019: 1 000 000)
• Seuroihin palkataan 5 000 uutta 

ammattilaista vuoteen 2024 
mennessä (tilanne 2019: 5 000)



Olympiakomitean operatiivinen toiminta kohti seuratoiminnan ja huippu-urheilun tavoitteita

3 7 12 15 20 30 50 70+ vuotta

Harrastan 

Menestyn

HARRASTAJAT
SEURATOIMIJAT

HUIPPU-URHEILIJAT

Osallistun Uudet kohderyhmät ja matalan kynnyksen tarjonta seuroissa

Harrastamisen mahdollistaminen 
koulupäivän yhteydessä
(Lasten ja Nuorten liike) 

Kehittyminen ja kaksoisura

Laatua ja osaamista seuratoimintaan
• Lapset ja nuoret
• Aikuiset
• Huippu-urheilu

Seuratoiminnan osaamisohjelma

Kansainvälinen menestys ja ammattilaisuuden kasvu

Huippu-urheilun osaamisohjelma

Digitaalisuus 
• Helpottaa arkea 
• Luo tietopohjaa 

Innostun 

Kilpailen 

Kehityn 

• Viestintää 
• Vaikuttamista
• Vastuullisuutta
• Jäsenpalvelua



Keskustelu ja kysymykset

Mitä mieltä olet tavoitteista?

Miten niihin parhaiten päästään?

Mitä mieltä mittareista?

Vapaa sana
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Olympiakomitea Seuratoiminta

Toimintasuunnitelma 
2020 



Lisää jäseniä

• Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu ja laatu paranee

• Seuratoiminta mahdollistaa urheilijaksi kasvamisen ja 
liikunnallisen elämäntavan omaksumisen

• Työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla

Toimintasuunnitelma 2020



• Kasvatetaan seurajohtajien, -toimijoiden ja -kehittäjien 
osaamista

• Seurakehittäjien ’osaamisohjelma= uusi nimi’

• Tähtiseura -ohjelma vahvistaa seuratoiminnan laatua

• Tähtiseuraohjelman 3. vaihe (sis. strateginen 
osaaminen)

• Tähtiseura-päivät 3.-4.10.2020

• Suomisport seurapalvelut helpottaa ja laaduntaa
seurojen arkea

• Parannetaan seurojen valmennuksen ja ohjauksen 
laatua

Seuratoiminnan johtaminen 
vahvistuu ja laatu paranee



• Tähtiseura –ohjelma

• Tähtiseuraohjelman viestintä ja markkinointi

• Uusien seurojen saaminen mukaan

• Koko ohjelman tekeminen laajemmin tunnetuksi - brändi vahvistuu

• Tähtiseuratoiminnan arviointi ja toiminnan kehittäminen sen pohjalta

• Kuntayhteistyö kokeilut

• Mahdollistetaan harrastaminen koulupäivän 
yhteydessä

• Tuetaan lajiliittoja ja seuroja matalan kynnyksen 
toiminnan tarjoamiseksi uusille kohderyhmille

Seuratoiminta mahdollistaa urheilijaksi 
kasvamisen ja liikunnallisen elämäntavan 
omaksumisen



• Tietoperustan vahvistaminen ammattimaistumisen 
lisäämisen tueksi

• Luodaan edellytyksiä seurojen 
ammattimaistumiselle yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinoin

• Seurojen osaaminen työnantajana vahvistuu

Työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät 
kasvavat vapaaehtoisten 
rinnalla



Speed dating

Ota pari – keskustelkaa parin kanssa yhdestä osa-alueesta 

Kirjatkaa huomiot Mentimeteriin menti.com code 784648

Pillin vihellyksestä vaihtakaa  paria
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