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Tiistai
klo 12 Ohjelmaa (Rantamakasiini)

- Virittäytyminen päivään

- Uuden seurapalvelujohtajan tervehdys, Jaana Laurila, Olympiakomitea

- Muutosvoimat ja niiden mahdollisuudet seuratoiminnalle, YTT Juha Heikkala, konsultti   

klo 15 Kahvitauko ja majoittuminen (Rantamakasiini)

klo 15.45-17 Digitaalinen urheiluseura ja Suomisport seurapalvelu, Rainer Anttila, Olympiakomitea

klo 18-19 Yhteistä sporttia luonnossa liikkuen – osallistuminen vapaaehtoista 

klo 20 Illallinen Rantamakasiinilla 



Keskiviikko
Klo 9 Ohjelmaa (Rantamakasiini)

- Lajien ja alueiden ajankohtaiset

- Olympiakomitean yksikön ajankohtaiset 

- 2021 yhteinen toimintasuunnitelma -ideointi 

klo 11.30 -12.30 Lounas (päärakennus)

klo 12.30 – 15 Ohjelmaa

- Urheiluyhteisön sovittelumalli, KTT Tapani Frantsi 

- Seurakehittäjien toiveet oman osaamisen kehittämisestä
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Mikä kuva kuvaa odotuksiani/fiiliksiäni 
tähän syksyyn?
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A B C D



SEURAKEHITTÄJIEN TAPAAMINEN
8.-9.9.2020, KISAKALLIO

9.9.2020 Jaana 6



Millaista maailman paras 
suomalainen seuratoiminta
sinun mielestäsi on? 

 ammattimaista, organisoitua 
ja laadukasta

 digitaalista -> tehokasta ja 
tiedolla johdettua

 vastuullista ja taloudellisesti 
kannattavaa

 yhdenvertaista ja suvaitsevaa
 yhteisöllistä ja vapaaehtoista
 iloa ja elämyksiä tuottavaa



Keitä tähän
työhön

tarvitaan? 

 seurat
 lajiliitot
 aluejärjestöt

 kunnat
 ministeriö
 kumppanit

IHMISTEN 
KANSSA

 yksikkö
 IT
 HUY

OK



Onnistumisen edellytys: 
”Rakennamme laaja-alaista yhteistyötä 
seuratoiminnan edellytyksien kehittämiseksi”

• Jäsenjärjestöt ja Liikunnan Aluejärjestöt:
seuratoiminnan yhteiskehittäminen (esim. Tähtiseura-
ohjelma, seurakehittäjät)

• Urheiluakatemiat: yhteistyö huippu-urheilun 
edistämiseksi meillä seuroja harrastetoiminnasta 
huippu-urheiluun

• Liikunnan koulutuskeskukset: osaamisen vahvistaminen
• Kaupungit ja kunnat: olosuhteiden, resurssien ja 

yhteisten toimintamallien kehitys
• OKM: valtakunnallisten suuntaviivojen ja resurssien 

turvaaminen

• Valtio: yleisten edellytysten kehittäminen 
lainsäädännöllä ja budjetilla

• Yritykset: resurssien turvaaminen ja 
arvopohjainen yhteistyö

• Muut harrastusjärjestöt: harrastamisen 
laadun kehittäminen (Partio, 4H jne.
yhteistyössä OKM kanssa harrastamisen 
mallin, harrastusviikko, lokakuu)

Yhteistyön rakentamisessa korostuu laadukas viestintä ja digitalisaation hyödyntäminen



WORK



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 %
• 800 uutta Tähtiseuraa vuoteen 2024 mennessä
• 3 000 uutta ammattilaista vuoteen 2024 mennessä 

Seuratoiminnan tavoite: 

Seurojen jäsenmäärä kasvaa



Menestyvä seuratoiminta

Osaaminen Vastuullisuus: 
Vastuullisuusohjelma

Digitalisaatio:
Suomisport

Johtaminen on laadukasta, vastuullista ja 
innostavaa.

Seuratoiminta on arvostettua,
yhteisöllistä ja houkuttelevaa.

Tähtiseura-ohjelma auttaa seuroja 
kehittämään toimintaa ja sen johtamista.

Kasvatetaan seurajohtajien, -toimijoiden 
ja  -kehittäjien osaamista.

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Lapsella on mahdollisuus laadukkaaseen ja 
määrältään riittävän monipuoliseen liikuntaan.

Seuratoiminta tarjoaa innostavia liikkumisen  
mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille.

Seuratoiminta rakentaa yhteisöllisyyttä ja  
tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia toimia ja 
toteuttaa itseään.

Seurat ovat vastuullisia ja houkuttelevia 
työnantajia.

Ammattilaisuus seurassa on arvostettua  ja tukee 
vapaaehtoisuutta.

Seuratoiminnan työntekijä- ja 
ammattiurheilijamäärät kasvavat. 

Seura hyödyntää monipuolisesti digitaalisia 
työkaluja. 

SEUROJEN JÄSENMÄÄRÄ KASVAA Tavoitetilat 2024

Periaatteet

Toiminnan osa-
alueet

Tavoitetilat
2024

Toimenpide-
kokonaisuudet

Toimintatavat: 
Jatkuva dialogi

Seuran johtaminen Monipuolinen seuratoiminta Seura työpaikkana

Yksittäiset toimenpiteet erikseen vuositasoilla 2021, 2022, 2023 ja 2024 (=TTS)

Toimenpidekokonaisuudet avattu tarkemmin erillisellä dokumentilla



HÄIRINTÄ URHEILUSSA
SUEK TUTKIMUS 8.9.2020
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Poikkeuksellisen kesän jälkeen seuratoiminta käynnistyy uudelleen syksyllä. 
Yhteisöllisyys on yksi suomalaisen seuratoiminnan kantavista voimista ja 
tänä vuonna ehkä tärkeämpää kuin koskaan. Seuroja on  Suomessa tällä hetkellä
yli 9000 – valinnanvaraa siis riittää! Liity seuraan – juuri sellaisena kuin olet!

#seurasydän #liityseuraan
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Uusia someaineistoja 
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#SEURAPAITAPÄIVÄ TIISTAINA 29.9.
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