
OLYMPIAKOMITEAN
AJANKOHTAISET

SEURAKEHITTÄJIEN TAPAAMINEN 2.9.2021



Roolit auditoinnissa



Lajiliiton seurakehittäjä /auditoija valmistautuu 
auditointitilaisuuteen

• Seuran yhteydenoton jälkeen lajiliiton seurakehittäjä hankkii toisen auditoijan joko liikunnan aluejärjestöstä 
tai omasta lajiliitosta tai kokonaan ulkopuolisen auditoijan. Auditoijia tulee aina olla vähintään kaksi henkilöä 
mielellään eri järjestöistä.

• Lajiliiton auditoija vastaa auditointitilaisuudesta ja alueen auditoija on kakkosauditoija ellei toisin sovita. 
Mikäli alueen auditoija on ykkösauditoija (= vastaa auditoinnista), niin silloin on sovittava erikseen 
mahdollisista korvauksista.

• Auditoijat tutustuvat seuran itsearviointiin ja muuhun materiaalin, jota seura on toimittanut verkkoalustalle

• Auditoija voi käydä itsearvioinnin kohtia ennakkoon seuran kanssa läpi ja pyytää tarkennuksia tai lähettää 
korjauskehotuksen.

• Lajiliiton seurakehittäjä koordinoi  seuran ja toisen auditoijan kanssa auditointiajankohdan.  Auditoijille tulee 
varata aikaa vähintään kaksi viikkoa tutustua seuran tekemään itsearviointiin.

• Auditoijat suunnittelevat yhdessä, miten tilaisuus toteutetaan ja miten tilaisuutta johdetaan. Auditoijat  
keskustelevat etukäteen näkemyksistään seuran tilanteesta.  Auditoijat suunnittelevat tilaisuuden aikataulun. 

• Mikäli kyseessä on uusinta-auditointi, auditoijat tutustuvat edellisen auditoinnin raporttiin

• Mikäli seurasta ei ole tulossa vaadittua 4-7 hlöä paikalle, auditointitilaisuudelle etsitään uusi aika.
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Alueen seurakehittäjä valmistautuu auditointiin

• Siinä tapauksessa, että seura on ollut ensin yhteydessä alueen seurakehittäjään, niin ko. hlö on yhteydessä 
lajiliittoon ja pyytä lajiliiton seurakehittäjää olemassa yhteydessä seuraan. 

• Tutustuu seuran aineistoihin verkko-alustalla + muihin aineistoihin

• On yhteydessä lajiliiton seurakehittäjään

• Sopii työskentelytavoista ja vastuista toisen auditoijan kanssa
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Auditoijan toimenpiteet auditointitilaisuuden jälkeen

• Auditoijat täyttävät seuran auditoinnin yhteenvedon kahden viikon sisällä auditoinnista. Päävastuu yhteenvedon 
tekemisestä on lajiliiton auditoijalla.  Auditoijat sopivat keskenään, miten auditoinnin yhteenveto täydennetään 
loppuun saakka. Yhteenveto lähetetään vasta, kun molemmat auditoijat ovat sen hyväksyneet.

• Lajiliiton auditoija lähettää yhteenvedon auditoinnista seuralle.

• Lajiliiton auditoija tilaa uudelle Tähtiseuralle Tähtiseura jättimerkin lähettämällä sähköpostin Suvi Voutilaiselle 
Olympiakomiteaan. Tilausaika kaksi viikkoa.  Seurakehittäjä ilmoitta merkin toimitusosoitteen ja vastaanottajan 
puhelinnumeron ja nimen.

• Lajiliitto ja aluejärjestö tekevät tiedotteen / uutisen uudesta Tähtiseurasta. 

• Auditoijat sopivat kuka laittaa uutisen uudesta Tähtiseurasta Tähtiseurojen facebookiin.

• Auditoijat sopivat, miten Tähtiseuramerkin luovutustilaisuus hoidetaan.  Ovatko molemmat paikalla vai vain toinen 
yms… Huom!  Tähtimerkin luovuttaja voi olla esim. luottamushenkilö.  
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Suomisport
Missä mennään kehityksen kanssa?
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Suomisport-katsaus
Seke-tapaaminen 02092021

Carita Riutta



ESITYKSEN SISÄLTÖ
1. Taustat: Minkä perässä olemme? Mitä 

Suomisport ratkaisee?

2. Mitä seuraamme?

3. Mistä saamme seuroilta palautetta & 
haasteet?

4. Kuinka mukaan?



Koko urheilu- ja liikuntayhteisön oma 
digitaalinen palvelu, mikä helpottaa 
liittojen, seurojen ja liikkujien arkea, 

vahvistaa urheilun vetovoimaa sekä tuottaa 
laadukasta dataa!

Palvelun avulla urheiluyhteisö voi 
tulevaisuudessa vastata kysymykseen 

”Miten suomalaiset liikkuivat tänään?”

575 000
käyttäjää

1600 + 
seuraa

90 
lajiliittoa

130
eri lajia

11  000 
organisaatiokäyttäjää
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Minkä perässä olemme?
Lisää harrastajia, arjen helppoutta ja dataa siitä!

45 237

25 978

122 567 297

65 343

7893

Seuran data

Liiton data

Koko 
Suomen 

data

Oma data 
(sporttitili)

Kanava 
löytää uusi 
harrastus
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LAJILIITTOJEN PALVELUT

 Lisenssit
 Vakuutukset

 Ryhmien hallinta: meriitit ja tunnustukset 
 Tapahtumien myynti ja tapahtumaviestintä
 Valtakunnallinen markkinointikanava:

harrastus- ja urheilutapahtumahaku liiton tapahtumille
 Reaaliaikainen raportointi ja laadukas data

 Integraatiot: taloushallinnan järjestelmiin sekä digitaaliset koulutukset
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SEUROJEN PALVELUT

 Seurajäsenyydet
 Tapahtumailmoittautumiset ja -maksut
 Ryhmien ja joukkueiden hallinta
 Digimaksut ja maksujen seuranta

 Viestintä
 Raportointi

 Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuki
 Tähtiseura



Sporttitili, mydata, seurantiedot, 
yksi sovellus

Pe
ru

st
ei

ta

Liikkuja / 
vanhempi

Huollettava

Seura
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Suomisportin tavoitteet ja mittarit vuodelle 2021
Tulostaulu 26.8.2021

Uudet liitot palvelussa
3 / 6 

Rekisteröityneet käyttäjät
574 624 / 650 000

Käyttöönottaneet seurat
650 / 500 
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Hyvä palaute: 

Kaikki yhdellä luukulla

Helppo käyttöönotto ja käyttöliittymä, selkeä

Erinomainen ja nopea asiakaspalvelu

Jäsenlistat kunnossa sis. yhteystiedot

Ei pakko ottaa kaikkea kerralla käyttöön, voi palastella seuran tarpeen mukaan

Toimii monilajiseuroille

Muita etuja: riskitön valinta, helppous, ei sitoutumista, ei käyttöönoton kustannuksia, ei 
kk-laskutusta, maksujen seuranta…

Palautetta palveluista
tammikuu 2021 ->
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Selkeä käyttöliittymä
Kaikki yhdeltä luukulta
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DIGIMAKSUT 
VS.

LASKUT

AVOIMMUUS 
VS. 

SULKEUTUNEISUUS

1

TIEDOLLA JOHTAMINEN 
VS. 

MUTULLA JOHTAMINEN

OIKEIN TOIMIMINEN / HYVÄ HALLINTO
VS. 

HARMAALLA ALUEELLA TOIMIMINEN
3

4

2

Haasteena toimintatapojen muutokset



Helppo käyttöönotto
4 askelta

19

*Maksupalvelu on kiinteä osa Suomisportia, joten veloitukseton 
Maksupalvelusopimus on tehtävä ennen kuin seurasi pääsee 

käyttämään palvelua.  

*
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”Järjestelmän tuomia etuja on jo nähtävissä: Meillä on ajantasainen 
jäsenluettelo. Ryhmien kokoonpanot ovat järjestelmässä ja ajan tasalla. 

Ryhmäkohtaiset maksut helppo laittaa järjestelmään ja seurata 
maksusuorituksia.”
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Kysymyksiä?

Seurojen yhteydenotot suoraan: 

carita.riutta@olympiakomitea.fi

045 267 1985

WWW.SUOMISPORT.FI

mailto:Carita.riutta@olympaikomitea.fi


Lasten ja nuorten urheilun ja 
liikunnan kehitystyö



LASTEN JA NUORTEN URHEILUN JA 
LIIKUNNAN LINJAUKSIEN JA KEHITYSTYÖ

”PARIT NOSTOT” SEURAKEHITTÄJILLE 

Marko Viitanen, 2.9.2021



Urheilun ja liikkumisen polut ja ohjelmat kehitystyön tukena
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0-5v. 6-10v. 11-15v. 16-20v.

5 5 5 5
LASTEN URHEILU 
LASTEN LIIKUNTA

PIENTEN LASTEN 
LIIKUNTA

NUORTEN URHEILU
NUORTEN LIIKE

TÄHTISEURAOHJELMA TÄHTISEURAOHJELMA

HARRASTAMISEN SUOMEN MALLI

Lasten ja nuorten urheilun linjaukset
Lasten urheilullisuus ja taitavuus 5-12 v.

Oppimisareenan koulutukset: Vastuullinen valmentaja, Tervetuloa ohjaajaksi, Olympismi

Olympiapäivä



Linjaus- ja kehitystyön sisällysluettelo 

• ERINOMAISUUTTA LASTEN JA NUORTEN TOIMINTAAN
Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan kehittäminen
Urheilu ja liikunta  – urheilukasvatus ja antia elämään 

• 10 LAATULUPAUSTA (iCoachKids Suomi versio)

Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan laatulupaukset –

• TAVOITTEITA JA KEHITYSTOIMENPITEITÄ ERI IKÄ JA -
TASOVAIHEISIIN

Tavoitteet ja kehitystoimenpiteet polun eri vaiheissa

- 0-5 -vuotiaat    Pienten lasten liikunta

- 6-10 -vuotiaat Lasten liikunta ja urheilu

- 11-15-vuotiaat Nuorten liikunta ja urheilu - vaihe I

- 16-20 -vuotiaat Nuorten liikunta ja urheilu – vaihe II
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LAATUTYÖN PAINOPISTEET
Vastuullinen liikunta ja urheilu
Ilo, innostus, intohimo – motivaatiotekijät
Lasten ja nuorten liikunnallisuuden ja urheilullisuuden kehitys
Laadukas ja määrätietoinen harjoittelu
Kaikille avoin toiminta, monikulttuurisuus / kulttuurien välinen 
osaaminen
Talenttien tukeminen
Lasten ja nuorten kilpailutoiminta
Valmennuskulttuuri

TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSTYÖN VASTUUT, ROOLIT JA 
NÄKYMÄT
Lajiliitot
Hyvät seurat ja seurajohtajat – Tähtiseuraohjelma kehitystyön 
tukena!
Perhe ja vanhemmat
Kunnat, koulut, varhaiskasvatus
Yhteiskunta toimijoiden ja kehityksen tukena

TIETOPOHJAA KEHITYSTYÖLLE
Tutkittua tietoa - lähtökohdat kehitykselle – nykytilaa ja trendejä
Asiantuntijatyöt



LASTEN 
URHEILULLISUUS 

JA TAITAVUUS 
5-12V

”Suomen Athletic 
Skills Model”



Suomen ”Athletic Skills Model” 
– Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen tasonnosto

Viitekehysryhmä: 

Sami Kalaja – Jyväskylän Yliopisto: johtaa viitekehyksen koostamisprosessin Markon kanssa ja tuo osaamistaan myös 
sisältöihin ja kouluttajakoulutukseen

Timo Jaakkola Jyväskylän Yliopisto: tiiviisti mukana viitekehyksen koostamisprosessissa ja tuo osaamistaan myös sisältöihin 
ja kouluttajakoulutukseen 

Olli Cajan - Santasport/opistot ja Taitoc –konsepti: tuo osaamistaan viitekehykseen, sisältöihin, kouluttajakoulutukseen 
sekä Taitoc –konsepti yhteistyön (tarkentuu). 

Muut asiantuntijat viitekehysryhmässä: Marko Haverinen Varalan urheiluopisto, Liisa Lappalainen (Voimisteluliitto), Santeri 
Suvala (Palloliitto),  Kalle Väliaho (Jääkiekko), Eero Haapala Jyväskylän Yliopisto, Lauri Hakala Olympiakomitea, Pauliina 
Vastamäki Kisakallio, Krista Puhakka (PHYK), Tomi Vänttinen KIHU, Katja Kyckling OK

OK:n muut edustajat: Mika Saari Urhea/OK, Pia Pekonen, Laura Tast, Antti Paananen, Robert Päkk, Eija Alaja tietoisina ja 
mukana soveltuvin osin 

• Kunkin asiantuntijan erityisosaaminen yhteiseen hyvään ja kokonaisuuden kommentointi. 



Suomen ”Athletic Skills Model” 
– Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen tasonnosto
Yhteiskehittäjyys – yhteisomistajuus
Olympiakomitean, lajien, alueiden, opistojen ja Suomen Valmentajien yhteinen 
• Olympiakomiteassa projektin vastaava Marko Viitanen. Apuna Katja Kyckling ja Lauri Hakala. 

Olympiakomitea vastaa kehitysprojektista, materiaalituotannosta, kouluttajakoulutuksesta, 
verkko-oppimisympäristöstä (uusi oppimisareena) ja jatkokehityksestä. 

• Lajien valmennuskoulutuksen vastaavat ja heidän nimeämät henkilöt / lajien fysiikkaexpertit
lajivastuuhenkilöiksi.  Lajeilla lopputuotteen kannalta päävastuu omien seurojen valmentajien 
koulutuksesta. Yhteistyössä apuna Suomen Valmentajat.  

• Opistoilta osaajat teemaryhmiin. Opistoilla lopputuotteen kannalta tärkeä rooli etenkin omien 
opiskelijoiden kouluttamisessa. 

• Aluejärjestöiltä 2 päävastuullista työstövaiheeseen. Alueilla lopputuotteen kannalta tärkeä rooli 
etenkin Liikkuvan koulun opettajien ja varhaiskasvattajien osaamisen tukemisessa. 



Suomen ”ASM” – Yhteiskehittäjyys ja talous
– Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen tasonnosto

• Lajit, opistot ja alueet tuovat omana panoksena osaamistaan, vastaavat omien kouluttajien 
matkakuluista kouluttajakoulutuksiin ja saavat valmiin kokonaisuuden käyttöönsä. 

• OK budjetoi työryhmiin xxk (tilaisuuksien kulut ja xx korvaus keskeisille tekijöille), 
materiaalien tuotantoon ja oppimisalustaan xxk ja kouluttajakoulutuksiin xxk.  

• Digitaalinen Olympiakomitean oppimisalustassa/oppimisareenalla oleva ja koulutuksiin 
liittyvä aineisto maksaa noin 15€/ osallistuja/koulutus. Kirjautuminen ja tilastot 
Suomisportin kautta.

Lajit, opistot, alueet ja Suomen Valmentajat järjestävät koulutuksia edullisesti tilat ja 
kouluttajakulut kattaen.  
• Olympiakomitea pidättää oikeuden ja mahdollisuuden hankkia kokonaisuudelle 

yrityskumppanin (riittävän merkittävä), joka tukee tavoitetta ja jalkautumista. 
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Osateemojen työstö + lajit, 
alueet, opistot mukaan..

4/2021-6/2021

Materiaalin tuotantoa 
ja hiontaa. Koulutusten 
rakentaminen ja 
oppimisalusta valmiiksi.
8-12/2021 ja 1-6/2022 

Viestintä ja Suomen 
”ASM” –käyttöönotto.
8-9/2022

Ydintyöryhmän 
kokoaminen ja 

tavoitteiden 
hahmottaminen

Suomen oma 
viitekehys 1-3/2021

Väliarviointi
6/2021 

Suomen ”Athletic Skills Model” 
– Lasten urheilullisuuden ja taitavan liikkumisen tasonnosto

Pilotit ja kouluttajien 
koulutus 1-6/2022 x/2022Kansainvälinen 

kongressi, Suomalainen 
”ASM –malli” esille 



Benchmark listaa

• Athletic Skills Model: https://www.athleticskillsmodel.nl/en/about-asm/

https://www.athleticskillsmodel.nl/en/home-en/

• Youth Physical Development Model : https://youtu.be/01Mge4aqsSw

• Taitoc www.taitoc.fi

• Kasva urheilijaksi: https://www.kasvaurheilijaksi.fi/

https://www.athleticskillsmodel.nl/en/about-asm/
https://www.athleticskillsmodel.nl/en/home-en/
https://youtu.be/01Mge4aqsSw
http://www.taitoc.fi/
https://www.kasvaurheilijaksi.fi/


Kansalliset tutkimukset – lähtökohdat kehitystyölle 
Arvot 
Tavoitteet – lyhyelle ja pidemmälle aikavälille

Lajien kehitys ja laajan mahdollistajajoukon 
osallisuus 

Ikävaiheiden 5-12 yleispiirteiden kuvaukset Olosuhteet ja välineet 

Urheilullisuus ja taitavuus osaamisena Arvostus ja viestintä  

Periaatteet – keskeiset valmennuksen ja toiminnan 
periaatteet 
Lasten valmennusosaaminen ja toimintakulttuuri

Käytännön tukimateriaalit ja sisällöt
Kouluttajakoulutus ja koulutukset 

Rakenteet tukena
Perheet ja kaverit 
Koulut ja päiväkodit 

Terminologia ja sanasto 
Tutkimussivusto lasten urheilusta 
OK:n Oppimisareenan hyödyntäminen

Työsuunnitelma ja työstöteemat 4/2021 -



Pari kysymystä seurakehittäjille??

1. Mikä on tarve seurojen valmennustoiminnan vastaavien työn ja osaamisen tukemiselle 
/ sopiville koulutusprosesseille ?

2. Mitä muuta haluat viestiä/kommentoida lasten ja nuorten sportin kehittämisen 
tarpeisiin ja esityksessä kuulemiisi asioihin liittyen? 

Laita suoraan email: marko.viitanen@olympiakomitea.fi
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Muut ajankohtaiset



Seurojen jäsenkokoukset etänä

• Äänestyskoppi.fi  - seuroille sopiva eli edullinen sähköinen äänestysohjelma

• Oleellisinta on ajantasainen jäsenluettelo – Suomisport seurapalvelu!!! 
• Jäsenyys ja toimintaan osallistuminen on erotettu
• HIRVEITÄ puutteita yhdistyslain mukaisen jäsenyys käsitteen kanssa

• Hyvä sääntökirjaus: ” Yhdistyksen kokous voidaan järjestää tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen 
avulla, kun se on hyväksytty yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestykseen.”

• Poikkeus voimassa 30.6.2022 asti

• Yhdistyslain muutos valmisteilla, jonka jälkeen tehdään uudet mallisäännöt (kevät 2022?). Todennäköisesti ei enää 
edellyttäisi sääntökirjausta, mutta jää nähtäväksi.



TÄHTISEURAPÄIVÄ -webinaari 
kaikille seuroille 2.10.2021 klo 14-16.15

Webinaarin avaus - Urheiluseuratoiminnan merkitys yhteiskunnassa

Jan Vapaavuori, Olympiakomitean puheenjohtaja

Olympiakomitea seuratoiminnan edistäjänä
Jaana Tulla, Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja

Miten seurat tavoittavat valitut kohderyhmät?
Asiakassegmentointi, Kaisa Vikkula, Suomen Voimisteluliiton puheenjohtaja

Tauko 

Merkityksellisyys sponsoroinnissa – pienikin voi olla vaikuttava.

Olli Aro, Mestiksen operatiivinen johtaja, Suomen Jääkiekkoliitto

Suomisportista tehoja seuratoimintaan
Carita Riutta Olympiakomitean Suomisport seurapalvelupäällikkö + 
haastattelussa seuraesimerkki

Webinaarin päätössanat 
Osallistujat voivat halutessaan osallistua zoomissa seminaariaiheiden ryhmä-
keskusteluihin (30 min ) Tähtiseurat, asiakassegmentointi, varainhankinta ja Suomisport

Ilmoittautuminen to 30.9. 
mennessä:

https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaiva-
webinaari

Osallistuminen on maksutonta.

https://www.olympiakomitea.fi/tahtiseurapaiva-webinaari


VUODEN TÄHTISEURA -palkinnot
Lasten ja nuorten vuoden Tähtiseura

• 14 kertaa alueellinen kannustestipendi 1000 € ja 1 x 5000 € valtakunnallinen palkinto
• Palkinnot mahdollistaa Gasum

Aikuisten vuoden Tähtiseura
• 1 x 3000 € palkinto
• Palkinnon mahdollistaa  Alko Oy

Aikataulu
• Hakuaika 1.-20.10.2021
• Alueiden käsittelyaika  21.-27.10.2021

Palkinnot jaetaan
• Jaetaan seurojen omissa tilaisuuksissa tai alueiden urheilugaaloissa
• Palkitsemisesta sovitaan yhdessä palkittavan seuran kanssa





VASTUULLISEN VALMENTAJAN VERKKOKURSSI
on kaikille liikunnan ja urheilun parissa toimiville ohjaajille ja 
valmentajille sekä muille toimijoille tarkoitettu verkkokurssi. 

Reilun tunnin kestävällä kurssilla tutustutaan vastuulliseen ja 
hyvään valmentamiseen sekä opitaan fyysisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti turvallisen toimintaympäristön edistämisestä. Kurssi 
herättelee ajatuksia sekä antaa vinkkejä ja työkaluja turvallisen 
toimintaympäristön kehittämiseen.

Kurssin suorittamalla valmentaja osoittaa sitoutumisen 
vastuulliseen valmentamiseen. 

Tervetuloa kurssille – milloin ja mistä vain!  
OPPIMISAREENA.FI

Kurssi on maksuton vuoden 2021 loppuun ja sen jälkeen hinta on 10 €/henkilö. 
Kurssimaksulla katetaan järjestelmän ylläpitokuluja. Lajiliitto tai seura voi ilmoittaa ja 
maksaa osallistujan. Koskee liittoja ja seuroja, jotka ovat Suomisportissa.



Aikuisliikunnan videoita
tulossa - Seurassa liikkuvan

aikuisen tarinoita



Vuosikello
verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



Tulevat tilaisuudet

• 13.9. klo 13-15 OKM:n seuratuki-info (Sari Virta)  + tietoa koronatilanteen vaikutuksista seuratoimintaan (Pasi 
Mäenpää)  linkki tilaisuuteen 

• https://olympiakomitea.zoom.us/j/97462237697

• 2.10 Tähtiseura-webinaari (Tähtiseurapäivät siirtyvät 8.-9.10.2022)

• 12.10.  klo 15-16 Yleisseurojen tilanne ja tulevaisuus Suomessa (Pasi Mäenpää)  
• https://olympiakomitea.zoom.us/j/89547139287

• 19.10 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 4.11 Auditointikoulutus (z)

• 16.11 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 14.12 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit 
löytyvät verkoston nettisivuilta>>>

z= osallistuminen Zoomilla mahdollista.

https://olympiakomitea.zoom.us/j/97462237697
https://olympiakomitea.zoom.us/j/89547139287
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Kiitos!

Seurakehittäjien verkosto
nettisivut (materiaalit)>
FB-ryhmä: Tähtiseket

Microsoft Teams pyydä kutsu suvi.voutilainen@olympiakomitea.fi

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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