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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset klo 8.30-9.00, Mikko Salonen

Olympiakomitean jäsenpalvelut 9.00-9.15, Jaana Laurila

Suomisport seurapalvelu 2.0 on julkistettu 9.15-9.45, Hanna Hiilamo

Yhdistyksen hallitusjäsen koulutuksen tarvekartoitus 9.45-10.00, Rainer Anttila

Yhdistyslain muutos – palautetta kerätään klo 10.00-10.15, Petri Heikkinen 



AJANKOHTAISET

• 5.11.2020



Urheiluseuroille oma liityntäpöytäkirja Urheilujärjestöjen tesiin

• Urheilujärjestöjen vuosi sitten tehdyssä tes-ratkaisussa sovittiin työryhmästä, jonka tarkoituksena oli valmistella ja 
sopia urheiluseuroja koskeva liityntäpöytäkirja. Palta ja JHL ovat nyt saaneet sovittua ko. liityntäpöytäkirjasta. 

• Tämän seurauksena Paltan jäsenenä olevat urheiluseurat voivat halutessaan liittyä liityntäpöytäkirjaan ja alkaa 
noudattaa sitä työehtosopimuksena. 

• Urheilutyönantajat ry järjestää asiasta koulutuksen lajiliittojen, valtakunnallisten urheilujärjestöjen ja 
aluejärjestöjen seuratoimintaa kehittäville.

Urheiluseurojen liityntäpöytäkirja Urheilujärjestöjen tesiin -koulutus
• Aika: keskiviikko 3.3. klo 9-10
• Paikka: Teams
• Kouluttaja: Terhi Salonpää, Palta
• Tilaisuus on maksuton 
• Ilmoittautumislinkki. Ilmoittautuminen päättyy 2.3. ja koulutuslinkki lähetetään koulutuspäivänä klo 8.

https://www.suomisport.fi/events/d0a6662c-6a3b-4ec0-954d-fdfe5592782a


Nordic Championships Week
• The Swedish Championship week started just over 10 years ago as a collaboration between the Swedish Sports 

Confederation (RF) and Swedish Television (SVT). The idea was that the context with many sports together created 
a greater interest and that the "sum" of the sports together was greater than individually. The event is now one of 
the most known and loved national sports events in Sweden. The Swedish Championship week has since then had 
Nordic successors with Finland then followed by Iceland and Norway. These events have quickly become important 
and popular events. Denmark has also early shown active interest and is in the process of planning its first national 
championship week by the summer of 2022. 

• From this, an idea has been born from several quarters to investigate the possibilities for a Nordic Championship 
week. The matter has been discussed several times at the meetings of the Nordic TV sports directors. Now the 
Nordic national sports confederations have also discussed the issue and decided to proceed with a joint pilot study. 
The questionnaire is included as part of this pilot study. If we find a sufficiently large interest, we will continue to 
develop a sustainable and exciting concept for the event. 

• Already now we can say that the event will be based on the following criteria: the event will be held during the 
summer, it will be open to both outdoor and indoor sports and it´s about championships for seniors 

• Kyselyyn vastaamisen takaraja 26.2., linkki lähetetään aamupäivän aikana



HUOMION-
OSOITUKSET JA 
ANSIOMERKIT

• 5.11.2020



Huomionosoitukset ja ansiomerkit

• Suomen Olympiakomitean huomionosoituksia ja ansiomerkkejä voidaan myöntää henkilöille 
tunnustukseksi Suomen olympiaurheilun edistämisestä ja yleisesti olympialiikkeen hyväksi tehdystä 
ansiokkaasta työstä sekä työstä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan 
hyväksi.

• Ansiomerkkejä myönnetään henkilöille tunnustukseksi paikallisella, alueellisella tai valtakunnallisella 
tasolla liikunnan kansalaistoiminnan piirissä tehdystä työstä lasten ja nuorten liikunnan, kunto- ja 
terveysliikunnan, kilpa- ja huippu-urheilun, koululais- ja opiskelijaliikunnan, erityisliikunnan, liikunnan 
järjestötoiminnan tai muun liikuntaa edistävän toiminnan hyväksi.



Huomionosoitukset ja ansiomerkit

• Ansiomerkkien hakeminen ja käsittely

• Kultaista ja hopeista ansiomerkkiä voi hakea tällä lomakkeella. Ansiomerkkihakemukset käsitellään 
Olympiakomitean hallituksen kokouksissa pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa; maalis-
huhtikuussa ja elo-syyskuussa.

• Ansiomerkkien myöntäminen

• Ansiomerkit myöntää Suomen Olympiakomitean vuosikokous tai Suomen Olympiakomitean 
hallitus.

• Ansiomerkkien luovutus

• Ansiomerkkien luovutus tapahtuu merkin saajan ja/tai merkin hakijan kanssa erikseen sovitulla 
tavalla.

https://q.surveypal.com/Suomen-Olympiakomitea---ansiomerkkihakemus/0?channel=anonymous&name


Huomionosoitukset ja ansiomerkit

Ansiomerkkien hinnat

• Kultainen ansiomerkki 400 euroa

• Hopeinen ansiomerkki 200 euroa

Hakemusten käsittely ja esitykset hallitukselle

• Toimitusjohtaja esittelee ansiomerkkihakemukset tulleiden hakemusten perusteella 
hallitukselle kaksi kertaa vuodessa, maalis-huhtikuun kokouksessa ja elo-syyskuun 
kokouksessa.

Lisätietoja ja hakukriteerit:  

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/suomen-olympiakomitean-
huomionosoitukset-ja-ansiomerkit/

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/suomen-olympiakomitean-huomionosoitukset-ja-ansiomerkit/


KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun”:

• https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/

• Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten hallittu paluu kilpailemaan ja pelaamaan

• Ensimmäinen vaihe: Alle 12-vuotiaiden alueellinen kilpailutoiminta käyntiin

• Toinen vaihe: Alle 20-vuotiaiden alueellinen kilpailutoiminta käyntiin

• Kolmas vaihe: Lasten ja nuorten valtakunnallinen kilpailutoiminta käyntiin

https://www.olympiakomitea.fi/2020/05/19/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


Olympiakomitean vaikuttamisklinikat

• Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaista liikuntapolitiikkaa ja 
liikuntayhteisön vaikuttamisen aiheita. Tarkoituksena on vahvistaa 
yhteisiä tavoitteita ja ymmärrystä liikuntapolitiikasta.

• Klinikoita järjestetään noin kuukausittain. Klinikat toteutetaan 
etäyhteydellä Teamsin välityksellä.

• Vaikuttamisklinikat ovat avoimia kaikille. 

• Klinikoiden aiheet painottuvat ajankohtaisiin teemoihin, kuten liikunnan 
rahoitukseen ja kuntavaaleihin. Otamme myös vastaan ehdotuksia 
klinikoiden aiheiksi (toni.ahva@olympiakomitea.fi). 

Tervetuloa mukaan, jos haluat kuulla ja keskustella liikuntapolitiikan 
ajankohtaisista aiheista ja vaikuttamistyöstä!

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/verkostot/liikkujan-polku-
verkosto/tilaisuudet/

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/verkostot/liikkujan-polku-verkosto/tilaisuudet/


Vaikuttamisklinikat

Maaliskuu: ti 9.3.21 klo 15-16
Aihe: Liikunnan ja urheilun rahoitustilanne – vieraana 
Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori

Huhtikuu: ti 6.4.21 klo 9-10
Aihe: Liikuntapoliittinen ajankohtaiskatsaus

Toukokuu: ti 4.5. klo 15-16
Aihe: Ajankohtaista Valtion liikuntaneuvostossa – vieraana pääsihteeri Minttu 
Korsberg & katsaus hallituksen puoliväliriihen päätöksiin ja syksyn 
budjettiriiheen

Kesäkuu: ti 1.6. klo 9-10
Aihe: Liikuntapoliittinen ajankohtaiskatsaus



TJ-INFO UUDISTUU

• TJ-infosta Olympiakomitea Info

• Ensimmäinen uusi info maaliskuussa 10.3. klo 10.30-12.00

• Seuraavat infot:

• 21.4. klo 10.30-12.00

• 26.5. klo 10.30-12.00

• Hallituksen kokousta seuraavana päivänä, puheenjohtaja kertoo hallituksen kokouspäätöksistä (paikalla osassa 
infoja myös media kuulemassa esimerkiksi olympiavalinnoista), lisäksi aiempaa jäsenasiaa.



SEURA- JA 
JÄSENTOIMINTA

Jaana Laurila 17.2.2021



TEHTÄVÄ

Seura- ja jäsentoimintayksikkö vastaa 
Olympiakomitean seuratoiminnan 

kehittämistoimenpiteistä ja 
jäsenpalveluista. 



Jäsenpalvelut
• 89 varsinaista jäsentä,

30 kumppanijäsentä ja 4 henkilöjäsentä

• Tukipalvelut

• Jäsenten kokonaisvaltainen tuki:
Infot, Soihtu-uutiskirje, neuvonta ja 
tapaamiset

• Suomisport:
liittopalvelu ja seurapalvelu

• Yhteiset sopimukset ja edut:
musiikin julkinen esittäminen, Tuplaturva ja 
muut vakuutukset sekä vaihtuvia etuja

• Tuki työnantajille ja urheilijoiden 
taloushallintoon (Urheilutyönantajat ja 
valmennusrahasto)

• Sporttitalon kokonaisuus



Jäsenpalvelut
• Hyvän hallinnon tuki

Yhdistykselle, jäsenille ja seuroille

• Hyvän hallinnon (mm. yhdistyskäytäntöjen) ja 
juridiikan päivittäistuki 
→ 2020: n. 1 000  konsultaatiota

• Jäsenjärjestöjen sääntöjen 
(ml. kurinpitojärjestelmä) läpikäynti hyvän 
hallinnon ja vastuullisuuden näkökulmasta
→ 2020: 35 jäsenjärjestön kanssa

• Keskitetyn vakavien eettisten asioiden 
kurinpitojärjestelmän rakentaminen
→ voimaan 2022

• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen sisältö

• Ministeriöiden ja viranomaisten 
lausuntopyyntöihin vastaaminen

• Työryhmätyöskentely (esim. oikeusministeriön  
yhdistyslakityöryhmä)

• Kannanotot ja tuki yksittäistapauksissa 
liikuntapoliittisesti tärkeisiin tapauksiin 



Seuratoimintafaktoja
~ 9 000 urheiluseuraa

~ miljoona urheilijaa ja liikkujaaseuroissa

~ 500 000 vapaaehtoista toimijaa

~ 100 000 ohjaajaa javalmentajaa

~ 5 000 päätoimista



Seura- ja jäsentoimintayksikkö Olympiakomiteassa

• Jaana Laurila, johtaja

• Suvi Voutilainen, koordinaattori

Jäsenpalvelut

• Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, hyvä hallinto 

• Petri Heikkinen, asiantuntija, lainsäädäntö, hyvä hallinto, kurinpito, kv-asiat

• Riikka Lahti, asiantuntija, Suomisport, Sporttitalo

• Niina Toroi, erityisasiantuntija, kansainväliset asiat, osaamisen kehittäminen

• Sari Kuosmanen, projektipäällikkö, Johtaa kuin nainen -hanke



Seuratoiminta

• Eija Alaja, asiantuntija, lapset ja nuoret 

• Ulla Nykänen, asiantuntija, aikuiset

• Anna Kirjavainen, asiantuntija, huippu-urheilu

• Suvi Voutilainen, koordinaattori

Harrastaminen

• Marko Viitanen, asiantuntija, lapset ja nuoret, ohjaaja- ja valmentajatoiminta 

• Maria Ulvinen, asiantuntija, lapset ja nuoret, Suomen harrastamisen malli

• Ulla Nykänen, asiantuntija, aikuiset

• Matleena Livson, asiantuntija, aikuiset, Liikkuvat ohjelmat, yhteiskuntavaikuttaminen

Suomisport ja oppimisareena yksikössä 

• Carita Riutta, palvelupäällikkö, Suomisport Seurapalvelu

• Katja Kycking, projektikoordinaattori, Oppimisareena: Olympiakasvatus ja Vastuullinen valmentaja

• Katja Volkova, koordinaattori, Olympiakasvatus, EYOF Vuokatti paikallispromootio ja oheistapahtumien tuki



JÄSENPALVELUT

Rainer Anttila ja Petri Heikkinen 17.2.2021



Yhdistyksen hallitusjäsen koulutus

• Yritysten hallituksen jäsenille on pitkään ollut erilaisia toimialasta riippumattomia perehdytys ja koulutusohjelmia

• Esim. Kauppakamarien Hyväksytty Hallituksen Jäsen HHJ ja Boardmanin Omistajuus ja hallitustyöskentely

• Tarkoitus : kehittää yhdistys ja liittomuotoisten järjestöjen hallitustyöskentelyä ja johtamista

• Tavoite : tuottaa sertifiointiin tähtäävä Hyväksytty Yhdistyksen Hallitusjäsen YHJ koulutustuoteperhe

• Kohderyhmä : urheilu ja liikunta, sosiaali ja terveys, kulttuuri ja taide, nuoriso ja kehitysyhteistyön kattojärjestöjen, 
liittojen ja paikallisyhdistysten hallitukset ja johtoryhmät

• Ideointiryhmä: Eki Karlsson Suomen Latu, Aija Bärlund ja Katri Sipilä Deve Partners sekä Juha Viertola



Kartoitus

• Kyselyyn pääset vastaamaan tämän linkin 
kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/C4042C6D033374F4

• Millaista koulutusta tarvitaan?

• Miten koulutus tulisi järjestää?

• Näkökulma sertifiointiin?

• Koulutuksen hinta ja sen maksaja?

https://link.webropolsurveys.com/S/C4042C6D033374F4


Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla –
työryhmämietintö
• OM:n työryhmämietintö esittää muutoksia yhdistyslakiin

• lausuntopalvelussa kommentoitavissa 14.4. saakka 

• muutosten tarkoituksena helpottaa yhdistystoimintaa

• muutama nosto:

- yhdistysten kokouksiin osallistumista helpotetaan ja sallitaan kokouksen järjestäminen kokonaan verkossa

- mahdollisuus valita toimitusjohtaja

- yhdistysten sulautumisen helpottaminen

- toimintaryhmä- yhdistystä kevyempi yksikkö, jota säätelemään oma laki 

- ma 8.3.  klo 15-17  lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä kertoo esityksen sisällöstä

- syötteitä Olympiakomitean lausuntoon

- pienten yhdistysten tilinpidon keventäminen 



KIITOS! 


