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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 11.00-11.14

Järjestöjohdon osaamisen kehittäminen, Niina Toroi klo 11.14-11.20

Urheiluakatemiatoiminta ja kaksoisurasuunnitelma, Antti Paananen klo 11.20 -11.50

Lasten uudet liikuntasuositukset, Marko Viitanen klo 11.50-12.00



KORONAPANDEMIATILANNE

5.11.2020



Koronapandemiatilanne
”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (7.5.2021):

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

• Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alan yhteinen vetoomus päättäjiin 
julkaistu tänään:

”Koronarajoitusten purun tulee tapahtua oikeudenmukaisesti. Kun muu 
Suomi avautuu, yleisötapahtumat joutuvat yhä toimimaan erilaisilla 
pelisäännöillä. Tätä ei selitä lääketiede tai terve järki vaan poliittisen tahdon 
puute.

Kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma-alasta on tullut päättäjien 
pelinappula. Maltti tai jaksaminen eivät ratkaise tilannetta. Poliittisen pelin 
on loputtava ja päätöksiä on tehtävä välittömästi.

Oikeus yleisötapahtumiin ja elämyksiin luo toivoa huomiseen. Sitä tarvitsee 
meistä jokainen.

Yleisötapahtumien yhdenvertaisen kohtelun puolesta!”

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


AJANKOHTAISET

5.11.2020



Kampanja liikunnan 
nostamiseksi kuntavaaleissa on 
käynnissä!

Kuntavaalien ennakkoäänestys on käynnistynyt. Liikuntayhteisönä meillä on yhdessä 
tärkeä tehtävä vaikuttaa siihen, että liikunta ei unohdu ehdokkailta tai äänestäjiltä. 

Olemme käynnistäneet #liikuntaehdokas -somekampanjan, johon kutsumme kaikki 
järjestöt jäsenistöineen mukaan! Kampanjassa haastetaan liikuntamyönteisiä ehdokkaita 
ottamaan kantaa liikunnan puolesta. 

Haaste ehdokkaille on julkaistu uutisena. Kampanja on käynnissä vaalipäivään asti. 

Liikuntayhteisön rooli:

Jaa haastetta omissa kanavissanne, liitä perään tunnisteet #liikuntaehdokas #kuntavaalit. Hyödynnä 
halutessasi kampanjan somekuvia.

Kampanjaan kannattaa kutsua myös seurat – mitä laajemmin ja lähemmäs kuntatasoa pääsemme, 
sitä vaikuttavampi on tulos. Seurat voivat haastaa oman kunnan liikuntamyönteisiä ehdokkaita.

Somesisältöjen lisäksi tarjolla on runsaasti myös muuta vaikuttamismateriaalia, esimerkiksi 
ehdokasmateriaali (johon on tiivistetty perustieto liikunnasta) sekä 
uusi liikkumattomuuden kuntakohtaisten kustannusten laskuri. 



Ajankohtaiset

Vuosikokous 25.5.

Toiminnanjohtaja-aamujen jatko syksyllä

Alkuvuoden viimeinen info 16.6., agendalla mm. Seurakyselyn tulokset



JÄRJESTÖJOHDON 
OSAAMISEN 
KEHITTÄMINEN

26.5.2021



26.5.20219

1 to 1 
haastattelut:
Toiminnanjohtajia
Luottamustoimi
Työntekijät
Urheilijat
”hämmentäjät”

1-1 haastattelut
OK:n 

työntekijöiden
työstö

Toiminnanjohtajien 
työstö

Toiminnanjohtajat 
Kollegat

opiskelijat

Syyskuu- marraskuu 2020 Lokakuu 2020 18.11.2020 Marraskuu 2020-huhtikuu
2021

MIKSI JÄRJESTÖJOHTAMISTA TULEE KEHITTÄÄ?
MITEN JÄRJESTÖJOHTAMISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TULISI 
TEHDÄ?
MITÄ SEN TULISI SISÄLTÄÄ?



Jos halutaan maailman 
parhaita urheilijoita, parhaista 

seuroista, tarvitaan 
maailman parasta 
urheilujohtajuutta.
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IHMISTEN JA YHTEISÖN JOHTAMINEN 
Sosiaalinen turvallisuus
Palaute, kannustus, motivointi
Tunnetaidot
Ilmapiirin luominen
Henkilöstön, vapaaehtoisten ja verkostojen  
johtaminen 

TIEDOLLA JOHTAMINEN
Ymmärrys huippu-
urheilusta ja seuratyöstä
Toimintaympäristö
(talous, juridiikka, 
SuomiSport)

UUDISTAVA JOHTAJUUS
Megatrendien ymmärrys
Strategia
Tavoitteellisuus

VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS
Neuvottelu- ja 
konfliktinratkaisutaidot
Esiintyminen
Kommunikointi
Vaikuttaminen

VASTUULLINEN 
JOHTAMINEN
Vastuullisuusohjelma
Arvot & teot
Selkeät roolit ja vastuut
Olympismi

ITSENSÄ JOHTAMINEN
Itsensä tuntemus
Johtajana toimiminen
Jatkuva oppiminen



JOHTAJUUDEN KOMPASSI



Urheiluyhteisön kysymykset,
urheiluyhteisön ratkaisemina,

urheiluyhteisölle vastaten. 



Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Urheilijat harjoittelevat päivittäin 
tullakseen paremmiksi. Valmentajat 
päivittävät tietojaan säännöllisesti. 

Myös johtaminen on taito, jota voi 
kehittää.



Milloin sinä olet viimeksi 
kehittänyt johtajuuttasi?

Oletko kiinnostunut 
kehittämään osaamistasi?



26.5.2021

URHEILUAKATEMIAOHJELMA ja 
KAKSOISURASUUNNITELMA



Varmistamme, että urheilijoilla on kansainvälisen vertailun kestävä 
päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa 

oman potentiaalinsa urheilussa. Kansainvälisesti menestyviä urheilijoita ja 
joukkueita on enemmän. Toimimme eettisesti kestävästi. Koulutus ja siviiliuraan 

valmistautuminen hoidetaan vastuullisesti ja suunnitelmallisesti.

Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston tavoite
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19 urheiluakatemiaa, 
9 valmennuskeskusta

31 toisen asteen 
urheiluoppilaitosta

Verkostoyläkouluja 150, 
joista urheiluyläkouluja 33

Urheilijoita
Yläkouluissa 10 400
Toisella asteella 6700
Korkeakouluissa 1600

Valmentajia 1200, joista päätoimisia 500

Toimintaympäristöt 
lukuina 2021

Paraurheilijoita 84

Asiantuntijoita 300

Yläkoululeiritystä 11 urheiluopistolla



Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset

Edistävät yksilön kehittymistä ja menestymistä urheilijana

Mahdollistavat urheilijan ammattiuran sekä urheilun, koulunkäynnin, opiskelun 
ja/tai työelämän yhdistämisen

Tarjoavat harjoittelu- ja kilpailuolosuhteet

Tukevat tasapainoisen elämänuran rakentumista, jossa urheilija kasvaa 
ottamaan vastuun itsestään

Kehittävät päivittäistä valmennus- ja asiantuntijaosaamista

Rakentavat yhteistyötä urheilun toimijoiden välillä

=> tavoitteena urheilijan hyvä päivä!
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Lajin ja urheiluakatemian väliset sopimustasot

•Strateginen kumppanuussopimus
• Lajiliitto-Urheiluakatemia

•Valtakunnallinen kumppanuussopimus
• Lajiliitto-Urheiluakatemia

•Paikallinen kumppanuussopimus
• Seura-Urheiluakatemia





Lajin kaksoisurasuunnitelma/-malli

Erillinen oma kuvaus kaksoisuratyöstä omassa lajissa TAI

Kuvaus integroitu osaksi lajin valmennusjärjestelmän kuvausta

Sisältö

Kaksoisurasuunnitelma osana valmennusjärjestelmää

Urheilijaksi kasvun tukeminen valintavaiheessa

Lajiliiton tuki seuroille (roolit ja vastuut)

Keskittämisen ratkaisut
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Yläkouluissa kaksoisuran tulee tukea urheilijana kehittymistä

Yläkoulun aikana kaksoisuralla tarkoitetaan sitä, että nuori pystyy mahdollisimman tasapainoisesti 
yhdistämään koulunkäynnin, tavoitteellisen urheilemisen ja muun vapaa-ajan omassa arjessaan.

Valmentautuminen Rakenne Sisältö Materiaalit

Urheiluakatemioiden 
verkostoyläkouluja 150,
joista 34 urheiluyläkoulua 

Urheilijoita n. 10.000, josta 
yläkoululeirityksessä 3000

Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskustoiminnan 
ohjeisto

Yläkoulutoiminnan
termistö ja ohjeisto
(2015, päivitetty 2019)

Seurojen, koulun ja 
urheiluakatemian 
suunnitelmallisella 
yhteistyöllä 
mahdollistetaan yli 20 h 
viikoittainen liikunnan, 
harjoittelun ja urheilun 
kokonaismäärä, 

josta urheiluyläkoulut 
mahdollistavat vähintään 
10 h liikuntaa ja 
harjoittelua kouluviikon 
yhteydessä.

Urheiluyläkoulutoiminnan 
vakiinnuttaminen ja 
laajentaminen 

OK:n suosittelema 
valtakunnallinen 
soveltuvuuskoe

Urheilijaksi kasvamisen 
sisältösuositukset (2016)



Opetuksen järjestäjä Kokeilun koulut

Espoo Leppävaaran koulu

Helsinki Haagan peruskoulu

Pukinmäenkaaren peruskoulu

Puistopolun peruskoulu

Pasilan peruskoulu

Helsinki sopimuskoulut Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Lauttasaaren yhteiskoulu

Herttoniemen yhteiskoulu

Jyväskylä Kilpisen yhtenäiskoulu

Viitaniemen koulu

Kotka Langinkosken koulu

Kuopio Hatsalan klassillinen koulu

Jynkänlahden koulu

Lahti Salpausselän koulu

Lappeenranta Kesämäen koulu

Kimpisen koulu

Mustasaari Korsholm högstadium

Oulu Kastellin koulu

Urheiluyläkoulut 2021: Kuntia/ opetuksen järjestäjiä 20, kouluja 34

Opetuksen järjestäjä Kokeilun koulut

Pori Kuninkaanhaan koulu

Savonlinna Talvisalon koulu

Tampere Tesoman koulu

Sammon koulu

Hatanpään koulu

Turku Vasaramäen koulu

Vaasa Onkilahden yhtenäiskoulu

Opetuksen järjestäjä Uudet urheiluyläkoulut 2020

Mikkeli Kalevankankaan koulu

Raisio Vaisaaren koulu

Turku Luostarivuoren koulu

Turku Puropellon koulu

Kouvola Urheilupuiston koulu

Kuortane Kuortaneen yhteiskoulu

Uudet urheiluyläkoulut 2021 ->

Joensuu Lyseon Peruskoulu

Joensuu Pataluodon yhtenäinen peruskoulu

Kuusamo Rukan koulu



Urheiluakatemioiden yläkoulut

Urheiluyläkoulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Urheiluluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 10h/vko ->

- Täyttää kansalliset urheiluyläkoulukriteerit
- Mahdollisesti koulussa lisäksi liikuntaluokka 

Liikuntapainotteinen koulu
- Koulutuksenjärjestäjän painotuskoulu

- Liikuntaluokka, liikuntaa ja urheilua 
koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Liikuntalähikoulu
- Oppilaat omalta oppilaaksiottoalueelta
- Urheiluakatemialuokat, liikuntaa ja urheilua 

koulupäivään liitettynä 6h/vko ->

Yläkoululeiritys
- Urheiluakatemian leiritysmalli
- Lajiliitto, urheiluopisto ja urheiluakatemia 

toteuttavat yhteistyössä
- 7.-9. luokat, 4-6 leiriä / lukuvuosi

Koulut yhteistyössä seurojen, lajiliitojen ja urheiluakatemioiden kanssa 

Urheiluopistot, lajiliitot ja urheiluakatemiat 
yhteistyössä koulujen kanssa



Toisella asteella kaksoisuran tulee tukea urheilijana kehittymistä ja urheilutuloksen tekemistä

Valmentautuminen Rakenne Sisältö Materiaalit

Urheilijan arki 
rakentuu urheilun 
ehdoilla ja tarpeista

Valmentajat ja 
asiantuntijat

Toisen asteen 
urheiluoppilaitokset

Urheiluakatemioiden 
verkosto-oppilaitokset

Urheilijoita n. 6000, 
joista n. 3000 
urheiluoppilaitoksissa

Urheiluakatemia- ja 
valmennuskeskustoiminnan 
ohjeisto

Urheilulukioiden 
opetussuunnitelma (2021)

Urheiluamisten 
opetussuunnitelma (2018)

Tavoitteellisille ja 
potentiaalisille 
urheilijoille, jotka 
tavoittelevat 
kansainvälistä huippua 
ja ammattilaisuutta 
lajissaan



Toisen asteen erityisen tehtävän urheiluoppilaitokset

Kaupunki Urheilulukio

Helsinki Brändö gymnasium

Mäkelänrinteen lukio

Pohjois-Haagan yhteiskoulu

Joensuu Joensuun yhteiskoulun lukio

Jyväskylä Schildtin lukio

Kuopio Kuopion klassillinen lukio

Kuortane Kuortaneen lukio

Lahti Lahden lyseo

Oulu Kastellin lukio

Pori Porin suomalaisen yhteislyseon lukio

Rovaniemi Ounasvaaran lukio

Sotkamo Sotkamon lukio

Tampere Sammon keskuslukio

Turku Kerttulin lukio

Vöyri Vörå samgymnasium

Kaupunki Urheiluamis

Espoo Omnia

Helsinki Perho Liiketalousopisto

Stadin ammattiopisto

Yrkesinstitutet Prakticum

Jyväskylä ja Jämsä Gradia

Kokkola Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Kotka Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Kuopio Savon ammattiopisto

Lahti Koulutuskeskus Salpaus

Nastola Liikuntakeskus Pajulahti

Oulu Oulun seudun ammattiopisto

Rovaniemi REDU

Seinäjoki Koulutuskeskus Sedu

Tampere Tredu

Turku Turun ammatti-instituutti

Vaasa Vamia



Kaksoisura huippuvaihe

Kaksoisuran tekemisen urheilu-uran aikana tulee tukea urheilutuloksen 
tekemistä

• Urheilu ensimmäisenä ammattina

• Urheilun ja opiskelun yhdistäminen

• Urheilun ja muun työn yhdistäminen

Urheilu-uran tulee tukea hallittua urasiirtymää

https://www.stll.fi/luistelijalle/luistelu-uran-paattaminen/
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HUY tuki urasiirtymävaiheessa olevalle urheilijalle
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MUUTA 
AJANKOHTAISTA



Ajankohtaista 

• Valmennus ja asiantuntijatoiminta

• Urheiluyläkoulujen toiminnan vakiinnuttaminen kunnissa 
ja toiminnan laajentaminen

• 2. asteen opetussuunnitelmien jalkautuminen

• Korkea-asteen laatujärjestelmän laatiminen



Huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen arviointijärjestelmän luominen

• Tavoite

• Tunnistaa ja tunnustaa yliopistot ja ammattikorkeakoulut, jotka täyttävät huippu-
urheilijamyönteiselle korkeakoululle asetettavat kriteerit

• Parantaa huippuvaiheen urheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja 
siten, että urheilijan on mahdollista saavuttaa potentiaalinsa urheilijana sekä 
tavoittelemansa tutkinto

• Aikataulu

• Joulukuu 2021: Arviointijärjestelmän julkaiseminen

• Syyskuu 2022: Ensimmäisten huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen 
julkistaminen kaksoisuraseminaarin yhteydessä



Onko tarvetta työpajalle ja/tai sparraukselle?

Jarno.parikka@olympiakomitea.fi

Laura.tast@olympiakomitea.fi

Jukka.tirri@olympiakomitea.fi

Juha.dahlstrom@olympiakomitea.fi

Katja.saarinen@paralympia.fi

Pia.pekonen@olympiakomitea.fi

Antti.paananen@olympiakomitea.fi

mailto:Jarno.parikka@olympiakomitea.fi
mailto:Laura.tast@olympiakomitea.fi
mailto:Jukka.tirri@olympiakomitea.fi
mailto:Juha.dahlstrom@olympiakomitea.fi
mailto:Katja.saarinen@paralympia.fi
mailto:Pia.pekonen@olympiakomitea.fi
mailto:Antti.paananen@olympiakomitea.fi


UUDET
7-17 –VUOTIAIDEN
LASTEN JA NUORTEN 
LIIKKUMISSUOSITUKSET

• Marko Viitanen, 26.5.2021



Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan 
monipuolista, reipasta ja rasittavaa 
liikkumista vähintään 60 minuuttia 
päivässä yksilölle sopivalla tavalla, 
ikä huomioiden. Runsasta ja 
pitkäkestoista paikallaanoloa tulisi 
välttää. 



Suosituksen mukaan olisi hyvä liikkua viikon 
jokaisena päivänä ja suurimman osan liikkumisesta 
tulisi olla kestävyystyyppistä. 

Teholtaan rasittavaa kestävyystyyppistä 
liikkumista sekä lihasvoimaa ja luustoa 
vahvistavaa liikkumista tulisi tehdä vähintään 
kolmena päivänä viikossa.

Liikkumisen tulisi olla monipuolista, jolloin erilaiset 
liikuntataidot kehittyvät. 

Myös liikkuvuuteen on hyvä kiinnittää huomiota. 

Suosituksen mukainen määrä liikkumista voi kertyä 
useista liikkumisen hetkistä päivän aikana. 
Vähäisempikin liikkumisen määrä on hyödyllistä, 
vaikka suositus ei täyttyisikään viikon jokaisena 
päivänä. 

Liikkumisen ilo auttaa pysyvien liikkumistottumusten 
ja harrastusten löytämisessä. 

Turvallinen ja yhdenvertaisesti saavutettava 
päivittäinen liikkuminen kuuluu kaikille lapsille ja 
nuorille. 







Lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen aloittamista 
ja harrastuksessa pysymistä edistävät: 

fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen harrastustoiminta 

•taitavat, koulutetut ja eettisesti toimivat ohjaajat sekä valmentajat, jotka 
pystyvät luomaan myönteisen, innostavan ja kannustavan ilmapiirin 

•helposti saavutettavissa olevat ja esteettömät harrastuspaikat 

•monipuoliset, toimintakyvyn eri osa-alueita kehittävät, iloa, onnistumisia 
ja yhteisöllisyyttä lisäävät harjoitusten sisällöt 

•lasten ja nuorten osallistaminen ja kuunteleminen, koettua pätevyyttä 
vahvistava toiminta sekä uusien taitojen ja asioiden oppiminen 



Jatkoa…

• harrastajille mielekkäiden ja 

monipuolisten harrastusvaihtoehtojen 

tarjoaminen, siten että toiminta vastaa 

harrastajien tavoitteita ja odotuksia (kuten 

mahdollisuus harrastamisen aloittamiseen 

eri ikäisenä, erilaisten ja eri tasoisten 

harrastusryhmien tarjonta) 

• •kohtuulliset harrastusmaksut 

• •tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, siten että 

sukupuoli, toimintarajoite, vamma tai muu 

henkilöön liittyvä tekijä ei estä osallistumista 

• aktiivinen yhteistyökunnan ja koulujen 

kanssa harrastamisen mahdollistamiseksi 

• •seurojen ja muiden harrastusten järjestäjien 

yhteistyö kansallisten ja paikallisten 

katto-organisaatioiden kanssa 

laadukkaan toiminnan kehittämiseksi, 

toimijoiden kouluttamiseksi ja osaamisen 

kehittämiseksi





Mihin vastaamme 
seuratoiminnalla ja mitä 

korostamme seurojen ja lajien 
tärkeässä roolissa? 



Liikkumissuositukset herättävät toivottavasti paljon 

keskustelua ja ajatuksia. 

Kannattaa tutustua niihin tarkemmin UKK-instituutin sivustolla:  
https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/

Suomi voi olla maailman hyvinvointitulosten kärkeä. Lapsuuden ja nuoruuden 

aikana rakentuvalla liikunnallisella elämäntavalla on valtava merkitys. 

Hoidetaan me seuratoimijat oma roolimme innostavasti, 

yhteistyöllä ja kekseliäästi! 

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/lasten-ja-nuorten-liikkumissuositus/

