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Selkiytämme
huippu-urheilun johtamisen

Kasvatamme liikunnan ja huippu-
urheilun taloudellisia resursseja

Teemme vaikuttavaa viestintää  liikunnan 
ja urheilun arvostuksen lisäämiseksi

Olympiakomitean strategia 2024:
Tavoitteet

Seurojen jäsenmäärä 
kasvaa

Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen 
elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät kasvavat 
vapaaehtoisten rinnalla 

Suomalainen 
huippu-urheilu menestyy
Vuoteen 2024 mennessä saavutetaan 
olympialaisista X mitalia + Y pistettä ja 
paralympialaisista X mitalia + Y pistettä

Vuoteen 2024 mennessä sijoitutaan 
joukkuepelien MM-kilpailuissa X kertaa 16 
parhaan joukkoon globaalilajeissa (jalkapallo, 
lentopallo, käsipallo, koripallo) ja Y kertaa 
kolmen parhaan joukkoon ei-globaalilajeissa 
(jääkiekko ja salibandy)

Suomi on Greatest Sporting Nation -vertailussa 
kahdeksan parhaan joukossa asukaslukuun 
suhteutettuna

Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa

Hyödynnämme ja edistämme 
digitalisaatiota

Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön 
arjen helpommaksi ja 
kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö 
tuottaa laadukasta dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko 
perustuu datan hyödyntämiseen

Vaikutamme laajan liikuntakulttuurin puolesta

Vahvistamme osaamista

Toimimme vastuullisesti

Rakennamme laaja-alaista yhteistyötä 
seuratoiminnan edellytyksien kehittämiseksi

Olympiakomitean onnistumisen edellytykset



Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu 
ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen urheilijaksi ja 
liikunnalliseen elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät 
kasvavat vapaaehtoisten rinnalla 

OLYMPIAKOMITEAN KESKEISET TOIMENPIDEKOKONAISUUDET
• Kasvatetaan seurajohtajien, -toimijoiden ja 

-kehittäjien osaamista
• Parannetaan seurojen valmennuksen ja ohjauksen laatua
• Mahdollistetaan harrastaminen koulupäivän yhteydessä
• Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa uusille kohderyhmille 

lapsista aikuisiin
• Luodaan edellytyksiä ammattilaisuuden kasvulle yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen keinoin

MITTARIT
• Jäsenyydet kasvavat vuosittain 2 % (2019: noin 1 200 000)
• 800 uutta Tähtiseuraa vuoteen 2024 mennessä (2019: 550)
• 3 000 uutta ammattilaista vuoteen 2024 mennessä 

(2019: noin 5 000)

Seuratoiminnan tavoite: 

Seurojen jäsenmäärä kasvaa



”Strategiasta käytäntöön”

Yhteistyö 

Yhteinen strategia, visio

Laji- ja seurakohtaiset toteutukset

Verkostot, toisilta oppiminen, yhteiset kehittämisalustat

Jatkuva muutos ja kehittäminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Olosuhteet

Resurssit 

Arvostus
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Seuratoiminnan kasvupotentiaali – tavoite + 2% vuosi

5 vuotta 100 vuotta

Seurajäsenyydet

Koko 
väestö

Ikäluokat

Laatua ja osaamista nykyiseen 
toimintaan sekä uusia sisältöjä 
toiminnan ulkopuolella oleville

Alle 13 v. 

Mitä tarkoittaa sinun seurassasi?
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”Lapsen ja nuoren 
hyvä päivä”

Urheilijaksi kasvaminen

Matalan kynnyksen 
monilajiset kerhot

Seuratoiminnan laatu; johtaminen, 
valmennus ja ohjaaminen

• Yhteiset kehittämisalustat
• Omat lajikohtaiset ratkaisut
• Yhteistyö, toisilta oppiminen

Esimerkki:
”Seuratoiminta 
mahdollistaa 
kasvamisen 
urheilijaksi ja 
liikunnalliseen 
elämäntapaan”



Esimerkki: Seuratoiminnan arvostus #seurasydän #seurapaitapäivä
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Seurapaitapäivä 24.9.

Twitterissä päivän puhutuin # hashtag

Somen kautta Tavoitettiin 2,5 
miljoonaa ihmistä

Instagramissa 5500 kuvaa

Päivän kuvissa pidettiin johtoryhmän 
kokouksia, leikittiin päiväkodeissa, 
opiskeltiin ahkerasti kouluissa ja jopa 
Eduskunnassa tunnustettiin 
seuravärejä
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#kiitosseuratoimija

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/LOGOT/Seurasyd%C3%A4n/Videot/Kiitosseuratoimija+1min+9s+video.mp4
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