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Olympiakomitean strategia 2024:

Tavoitteet

Selkiytämme
huippu-urheilun johtamisen

Kasvatamme liikunnan ja huippu-
urheilun taloudellisia resursseja

Teemme vaikuttavaa viestintää  liikunnan 
ja urheilun arvostuksen lisäämiseksi

Rakennamme laaja-alaista yhteistyötä 
seuratoiminnan edellytyksien kehittämiseksi

Olympiakomitean onnistumisen edellytykset

Digitalisaatio muuttaa urheiluyhteisön 
arjen helpommaksi ja 
kustannustehokkaammaksi

Digitaalisten palveluiden laaja käyttö 
tuottaa laadukasta dataa

Liikunnan ja urheilun päätöksenteko 
perustuu datan hyödyntämiseen

Hyödynnämme ja edistämme digitalisaatiota

Vaikutamme laajan liikuntakulttuurin puolesta

Vahvistamme osaamista

Toimimme vastuullisesti

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



Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa.
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Mukana 10/2020

Yhteensä 543 Tähtiseuraa 45 eri lajista

Tähtimerkkien määrät osa-alueittain:
Lapset ja nuoret: 528 seuraa – 44 eri lajia

Aikuiset: 88 seuraa – 19 eri lajia
Huippu-urheilu: 19 seuraa – 3 eri lajia, polulla 10 lajia
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Seuran kehittämisprosessi auditointipäätöksen 
lähtemisen jälkeen 

Seuran hallitus päättää lähteä mukaan Tähtiseura -ohjelmaan - päätös sisältää päätökset, mitä 
osa-aluetta seura lähtee kehittämään - lapset, nuoret vai aikuiset. Huippu-urheiluun on omat 
ohjeet.

Seura kokoaa tiimin, joka lähtee kehittämisprosessiin ja nimeää tiimille kapteenin.

Tiimiläiset (3-5 hlöä) kirjautuvat mukaan Tähtiseura -verkkopalveluun. Seura tutustuu 
verkkoalustaan.

Tiimiläiset sopivat eri osa-alueiden vastuista ja miten asioita käsitellään ja kuka täyttää minkäkin 
osa-alueen tiedot verkkopalveluun. 

Tiimi laati yhdessä työskentelysuunnitelman ja aikataulun, miten on tarkoitus edetä. Kirjataan 
tiimiläisten nimi ja suunnitelma verkkoalustalle. (tulossa)

Tiimi sopii yhteisistä työtavoista. Tiimi tutustuu tiimiharjoituksiin (linkki) 
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Tähtiseura-
verkkopalvelun 
seuran 
kehittämispolku
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https://tahtiseura.suomisport.fi

https://tahtiseura.suomisport.fi/


Tutustutaan Olympiakomitean seuratoiminnan 
materiaalipankkiin

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-
hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seuran-johtaminen-ja-hallinto/materiaalit-ja-tyokalut/


Auditointitilaisuus seuralle

Seuran kutsumat hlöt osallistuvat auditointilaisuuteen ja vastaavat rehellisesti auditoijien 
asettamiin kysymyksiin.

Kaikkien seuran osallistujien ei tarvitse olla paikalla koko auditointitilaisuuden ajan esim. lapset 
/nuoret voivat olla paikalla vain osan aikaan.  Tilaisuuden voi toteuttaa myös etänä osalle 
osallistujista.

Tilaisuuden tavoitteena on kehittää  seuraa yhdessä seurakehittäjien kanssa.

Auditointi on seuran juhlahetki – voidaan kertoa, miten asiat meidän seurassa on.

Auditointi on seuralle maksuton.  
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Seuran toimenpiteet auditointitilaisuuden jälkeen

Mikäli tulee korjattavaa, niin seuran tulee korjata asiat yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti 

Seura saa onnitteluviestin, jossa ohjeet sähköisen Tähtimerkin tilaamisesta.  Seuran tulee 
tilauslomakkeella hyväksyä käyttöehdot, jonka jälkeen seura saa sähköisen Tähtimerkin.

Mikäli on kysymys uudesta Tähtiseurasta saa seura Tähtiseuramerkin. Seuran tulee päättää, missä 
tilaisuudessa seura vastaanottaa Tähtiseuramerkin. 

Seura vie Tähtimerkin nettisivuille, samoin kuin seura vie sinne tekstin ’Tähtimerkin tuoteseloste’ 
– mikä Tähtiseuramerkki on. Teksti löytyy OK:n sivuilta.

Seura järjestää tilaisuuden ja kutsuu paikalle paikallisen median, yhteistyökumppaneita, kunnan 
edustajan…

Seura viestittää Tähtimerkin saamisesta omassa somessa, nettisivuilla
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Tulossa syksyn 2020 aikana

Auttaa seuraa tavoitteiden ja 
kehittämiskohteiden asettamisessa ja 
edistymisen seuraamisessa

Taulun avulla on helppo tehdä seuralle 
”vuositsekki” auditointien välisinä 
vuosina!

Toimii seuroille, jotka ovat jo kerran 
tehneet läpi vähintään yhden 
Tähtiseura-auditoinnin. 

Sitä ennen voi taululle jo kirjata isoja ja pieniä 
kehittämiskohteita muistiin. 

Tavoitetaulu –uusi toiminnallisuus Tähtiseura-
verkkopalveluun
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Tähtiseura-ohjelman vaiheet seuratoiminnan mallissa
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2 vaihe

3 vaihe

3 vaihe



Tähtiseura-ohjelman 3. vaihe 

1. Innostumme seuran kehittämisestä
Kootaan tiimi 
Ilmoittaudutaan mukaan

2. Tahdomme toimia laadukkaasti
Arvioidaan ja kehitetään toimintaan laatutekijöiden mukaisesti
Hyödynnetään työkaluja
Auditoidaan seura Tähtiseuraksi
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3. Osaamme kehittää seuraa kohti yksilöllisiä strategisia valintoja ja tavoitteita ja edelläkävijyyttä
Toimintaa johdetaan ja kehitetään strategisella otteella (suunta)
Tuotetaan arvoa jäsenille ja vaikutuksia yhteiskuntaan yhdessä verkoston kanssa (toiminta)
Tuloksellisuutta seurataan (tulokset)



1. Määrittele strateginen suunta

2. Toteuta strategiaa vaikuttavasti ja tehokkaasti

• Tee yhteistyötä

• Luo kestävää arvoa

• Johda nykyistä toimintaa & uudistu

3. Seuraa suorituskykyä ja käytä tuloksia johtamiseen, 
kehittämiseen & uudistumiseen

ORGA-
NISAATIO

SUUNTA

TULOKSET TOIMINTA

EFQM-malli ohjaa seuraa:



Ajankohtaiset uutiset
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#SEURAPAITAPÄIVÄ  #SEURASYDÄN
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Tähtiseurapäivät 

2.-3.10.2021  Helsinki
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Seuratoiminnan kehittämistuki vuodelle 2021

OKM seuratuen hakuaika 13.11.- 18.12.2020

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen 
organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Uutena osana hakemusta tuki vähävaraisten lasten perheiden 
urheiluharrastuksen tukemiseen.

Uutena teknisenä osana seuran nimenkirjoittajan 
tunnistautuminen (pankkitunnarit)  ennen hakemuksen 
lähettämistä

https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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https://minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehittamistuki-seuratuki-
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Liikuntaleikkikoulu tarjoaa hyvän ja turvallisen tavan alle 
kouluikäisille sekä perheille tutustua ja tulla mukaan seuran 

toimintaan. 
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Liikuntaleikkikoulu on väylä mukaan 
seuratoimintaan!



Liikuntaleikkikoulu jakaantuu:
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Perheliikuntaleikkikouluun
• Vanhemmat ovat mukana jokaisella tunnilla

4 - 5-vuotiaiden Liikuntaleikkikouluun
• Vanhemmat ovat mukana joka neljännellä 

kerralla

6-vuotiaiden Liikuntaleikkikouluun
• Vanhemmat ovat mukana joka neljännellä 

kerralla. 
• Ryhmässä voidaan toteuttaa myös lajiliikkaria. 



Ennen Liikuntaleikkikoulutoiminnan 
aloittamista ohjaajan tulee käydä 16 tunnin 
Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus. 

Koulutuksia järjestävät liikunnan aluejärjestöt 
ympäri Suomea. Koulutus on avoin kaikille. 
Alueiden koulutuskalenteri löytyy täältä. 

Polun koulutuksiin löydät myös: 
www.liikuntaleikkikoulu.fi
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Miten mukaan?

https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutuskalenteri/
http://www.liikuntaleikkikoulu.fi/
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Uudet
koulutukset
aloitteleville ja 
kokeneille
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lapsikeskeinen, turvallinen ja hauska toiminta

fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuuden perustaa edistävät 
käytännöt

ohjauksen ydintaidot ja ryhmän hallinnan sekä hyvän ilmapiirin 
luomisen keinot

erityistä tukea tarvitsevien lasten ja monikulttuurisuuden 
huomiointi

Lasten Liike –koulutuksissa painottuvat

10.11.2020 29



Uusia tukimateriaaleja ohjaajille, valmentajille ja opettajille
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNy3aZK3IJVWf4Un_6JwGdsYHv8N8W3mg


Lasten Liike

Koulutuksen käyneille ohjaajille/heidän vetämille ryhmille käyttöön 
Lasten Liike tunnus ja kriteerit markkinoinnin tueksi. Kun koulutus 
käyty ja tunnus käytössä, ryhmä voi ostaa starttipaketin (lasten passit, 
hymynaamat, ohjaajan opas, väline).

Miten mukaan? 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/76980410-lasten-
liike_miten_mukaan_2020.pdf

Lasten Liike on OK:n, alueiden ja lajien yhteinen hyvä ”tuote”, jolla 
tuemme liikunnallista harrastustoimintaa ja kehittyvää Suomen 
harrastamisen mallia!  
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/06/76980410-lasten-liike_miten_mukaan_2020.pdf


Halutaanko 
seurassasi 

Lisää jäseniä ja liikkujia

Lisää 
vapaaehtoisia 

toimijoita

Tarttua 
(yhteis)kunnallisiin 
muutoksiin, mm. 

ikääntyminen, työkyvyn 
ylläpitämisen tukeminen

Vanhempia 
ymmärtämään 

paremmin lastensa 
harrastusta

Lisää tuloja



Ikäryhmien osuus väestöstä 1970–2018 ja ennustettu 
osuus 2019–2070, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus 2019



Mitä tiedämme seuratoiminnasta
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Lähde: Koski & Mäenpää (2018). Suomalaiset liikunta-
ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016.



Millaisia hyviä 
esimerkkejä 
aikuistoiminnasta jo 
löytyy seuroistanne?

Tukea aikuisliikunnan kehittämiseen seurassa:

- Aikuisten Tähtimerkin laatutekijät

- Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena (2018, 
Suomen Olympiakomitea)

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf


Vastuullinen valmentaja –verkkokoulutus 
valmistumassa vuoden 2021 alussa

Olympiakomitea rakentaa parhaillaan vastuullisen valmentajan 
verkkokoulutusta yhdessä lajiliittojen, SUEK:n ja Suomen Valmentajien 
kanssa osana urheiluyhteisöjen yhteistä vastuullisuusohjelmaa ja sen 
toimenpiteitä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille ohjaajille ja valmentajille lajista, 
valmennuskokemuksesta tai -taustasta riippumatta, niin vapaaehtoisille 
kuin palkatuille. 

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä 
vastuullisesta ja hyvästä valmentamisesta sekä sitouttaa toimijoita 
turvallisen toimintaympäristön edistämiseen omassa toiminnassaan.

Koulutuksen voi suorittaa helposti missä ja milloin vain ja siitä saa 
todistuksen sekä meriitin Suomisport-järjestelmään.

Koulutus valmistuu loppuvuoden aikana ja otetaan käyttöön vuoden 
2021 alussa.

10.11.202036



On jokaisen urheilijan, valmentajan, 
seuran ja lajin etu, että edellytämme 

vastuunottamista ja -kantamista 
turvallisesta toimintaympäristöstämme.

Otetaan yhdessä vastuullisen 
valmentajan verkkokoulutus osaksi 

kaikkien seurojemme toimintaa!   
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Kysy apua seuratoiminnan vaikeisiin 
kysymyksiin! https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/


