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LIIKUNNAN JA URHEILUN 
AJANKOHTAISTILAISUUS 
KUNTAPÄÄTTÄJILLE





Suomisport-data osoittaa koronan vaikutukset lajien lisenssimyyntiin: 

 Lisenssimyynti laski (Q1 2020 vs. Q1 2021) 
koronan vaikutuksesta  - 41 %

 Lasku on kohdistunut erityisesti joukkuelajeihin, 
missä lasku on ollut merkittävä.

 Harrastuksista pudonneet erityisesti harrastajia. Edustustason 
urheilijoiden määrä näyttää säilyneen ennallaan.

Urheilijat palaavat kentille syksyllä 2021:

 Suomisport-data osoittaa positiivisen kehityksen:
Lajikohtainen data esimerkkilajeista 2019, 2020 ja 2021: 
Uinnissa kasvua näkyvissä.
Suunnistuksessa päästy samalle tasolle viime vuoden kanssa.

 Suomisport palvelun kävijät viimeisen 1 kk aikana 
2020: 100 000  2021  120 000  (+ 20 000 kävijää)

Harrastajakadon jälkeen urheilijat ovat palaamassa ”kentille”

1 kk, 2020 1 kk, 2021



OLYMPIAKOMITEA SEURATOIMINNAN EDISTÄJÄNÄ



Yhteistyössä
Suomen Olympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea
Liikunnan Aluejärjestöt

MERKKI SAAVUTETTAVASTA JA LAADUKKAASTA LIIKUNTAHARRASTUKSESTA



Lasten Liike merkki on erinomainen väline viestiä 
kuntatasoisesti saavutettavasta ja laadukkaasta 
harrastustoiminnasta. 

Lasten Liike -merkki auttaa viestimään perheille 
kunnan kaikille avoimista liikuntaharrastuksista, 
jolloin perheet löytävät helpommin sopivan 
harrastuksen lapselleen. Kunta voi pyytää myös 
jokaista toiminnan järjestäjää käyttämään merkkiä 
omilla sivuillaan ja markkinoinnissaan. Yhteinen 
sanoitus ja merkki auttavat kaikkia. 
Harrastamisen Suomen mallin tukea saavat kunnat voivat kouluttaa 
Lasten Liikkeen avulla kaikki liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaajat. 
Koulutuksen kustannukset voi sisällyttää Harrastamisen Suomen mallin 
tuen 20% omavastuuosuuteen. 

Lasten Liike ja
Suomen harrastamisen malli 



1. Liikunnallisten harrastusten järjestämisen 
taso ja toiminnan sisältö eivät ole kaikkialla 
tasalaatuisia. 

2. Toiminnan sisällöstä kertominen voi olla 
puutteellista.

3. Ohjaajilta voi puuttua osaamista kohdata ja 
innostaa kaikenlaisia lapsia yhdenvertaisesti.

Haasteet joita ratkomme



1. Lasten Liike kokonaisuus ja merkki auttavat kuntia ja seuroja… 
…toteuttamaan tasalaatuisia liikuntaharrastuksia ja viestimään niistä.
…nostamaan osaamista ja profiilia.
…helpottamaan perheitä löytämään laadukkaan harrastuksen.

2. Kaikki valmiina hyödynnettäväksi
• Valmis sanoitus ja materiaalit: Lasten Liikkeessä avataan millainen on 

laadukas, saavutettava ja kaikille avoin liikuntaharrastus. Sanoitusta 
tukevat kattavat, veloituksetta käytettävissä olevat tukimateriaalit. 

• Yhteinen laatulupaus: Lasten Liike laatulupaus toimii lupauksena 
perheille ja tarkistuslistana toiminnan järjestäjille.

3. Lasten Liike koulutuksilla varmistetaan ohjaajien osaaminen kunnissa 
seuratoimijoille ja muille tahoille, jotka järjestävät liikunnallista 
harrastustoimintaa.

Ratkaisut mitä tarjoamme



Ehdotuksemme, kunnat…

1. …kirjaa Lasten Liikkeen osaksi Harrastamisen Suomen mallin 
hakemusta; Kunnat hankkivat Lasten Liike koulutukset kaikille kunnassa 
toimiville lasten liikunnallisen harrastustoiminnan ohjaajille, jotka 
järjestävät harrastuksia Harrastamisen Suomen mallin tuen avulla. 

2. …kokee, että Lasten Liike laatulupaus ja -merkki tuovat lisäarvoa; Ne 
auttavat kuntia sanoittamaan ja viestimään millaisesta laadukkaasta 
harrastustoiminnasta on kyse. Lasten Liike on Olympiakomitean 

toteuttama kokonaisuus, mikä herättää 
luottamusta ja laatumielikuvan.       
Kunnat haluavat tulla nähdyksi 
Olympiakomitean kumppanina.

Olympiakomitean lisäksi laatumielikuvaa 
Lasten Liikkeessä vahvistaa yhteistyö 

Paralympiakomitean, Liikunnan 
Aluejärjestöjen sekä Lajiliittojen kanssa.



Espoon WAU-kerhoilla on Lasten Liike laatumerkki
Lasten Liike merkki kertoo monipuolisesta, laadukkaasta ja saavutettavasta liikunnallisesta 

harrastustoiminnasta, mihin kaikki lapset ovat tervetulleita. Annamme toiminnalle laatulupauksen:
Toiminnassa toteutuvat liikkumisen ilo, ohjaajien osaaminen ja hyvät tavat organisoida toimintaa.

Kunnan ja Lasten Liikkeen logot

Esimerkkiteksti miten 
sisältö voidaan sanoittaa

Kerrotaan mitä 
toimintaa merkki 
koskee



Kaikki valmiina hyödynnettäväksi 
kunnille, seuroille ja kaikille 
liikunnallista harrastustoimintaa 
toteuttaville tahoille

Harrastusmateriaalit 
www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit

Lasten Liike materiaalit: logot, kuvituskuvat, 
laatulupaus, opas, sanoitusta, yms.
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPAN
KKI/Lasten+liike/

Lue lisää Lasten Liikkeestä
www.olympiakomitea.fi/lastenliike

http://www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/Lasten+liike/
http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike
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