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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 8.30-9.15

Urheilutyönantajat kouluttaa

Koronapandemiatilanne

Olympiakomitean strategian päivitys

Liikunnan valtionrahoituksen uudistaminen

SM-viikko

Jäsenkyselyn tuloksia, Rainer Anttila klo 9.15-9.30

Digikoulutustoiminnan yhteinen kehittäminen – tarjous liitoille, Katja Kyckling klo 9.30-9.40

Kannustava varainhankinta, Maarit Vesanto Eventio Group Oy klo 9.40-



Tilaisuudet ja tapahtumat

• Olympiakomitean jäsenasioiden infot syksyllä:

• Keskiviikko 1.12. klo 8.30-10.00

• Syyskokous:

• Lähikokouksena lauantaina 20.11. Radisson SAS Blu Royal –hotelli Kampissa

• Aikataulu:

• klo 9 alkaen aamukahvit ja ilmoittautuminen Olympiakomitean kokoukseen 

• klo 10 Olympiakomitean syyskokous

• ------------------------------------------------------

• klo 13 lounas Paralympiakomitean syyskokoukseen osallistujille

• klo 14 Paralympiakomitean syyskokous



Olympiakomitean vaikuttamisklinikat

• Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaista liikuntapolitiikkaa 
ja liikuntayhteisön vaikuttamisen teemoja. Klinikoita järjestetään 
noin kuukausittain.

• Tulevat vaikuttamisklinikat:

• ti 9.11. klo 15-16 – vieraana Olympiakomitean 
varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sari Multala

• ti 7.12. klo 15-16 – vieraana valtiosihteeri Tuomo Puumala

• Klinikat toteutetaan Teamsin välityksellä. Vaikuttamisklinikat ovat 
avoimia kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa mukaan!

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/


URHEILUTYÖNANTAJAT 
KOULUTTAA



Urheilutyönantajat ry kouluttaa

Uusi yhteistoimintalaki tulee voimaan 1.1.2022. Mikä muuttuu ja mitä työnantajan tulee 
ottaa huomioon, jotta uuden yhteistoimintalain mukaiset velvoitteet tulevat täytetyksi? 
Laki velvoittaa työnantajia, joilla on vähintään 20 työntekijää. Myös pienempien 
työnantajien kannattaa hyödyntää lain määrittelemiä vastuullisen työnantajan 
käytänteitä.

Koulutus Yhteistoimintalaki uudistuu toiminnanjohtajille ja työsuhdeasioita hoitaville:

• 2.12.2021 klo 9.00-11.30

• Kouluttajana juristi Terhi Salonpää, Palta ry

• Hinta 75 € / osallistuja

• Ilmoittaudu viimeistään 23.11. täällä

• Viesti koulutuksesta lähetetään tilaisuuden jälkeen sähköpostilla

https://www.suomisport.fi/events/7cbf207a-99cc-41f1-a4af-00aeb73aa2b0


KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (25.10.2021):

• https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-
urheiluun/

https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/13/ajankohtaista-tietoa-koronavirustilanteen-vaikutuksesta-urheiluun/


OLYMPIAKOMITEAN STRATEGIAN 
PÄIVITYS



KANSAINVÄLISESTI 
MENESTYVÄ URHEILUMAA, 

JOSSA YHÄ USEAMPI 
LIIKKUU ENEMMÄN

Olympiakomitean missio, visio ja arvot

3.11.202110

VISIO
Mitä haluamme 

saavuttaa. 

Houkutteleva ja 

kunnianhimoinen 

tulevaisuudenkuvamme

ARVOT
Miten haluamme 

johtaa ja toimia. 

Eettinen perusta. 

YHDESSÄ 
ILOLLA 

KUNNIOITTAVASTI
VASTUULLISESTI 
ERINOMAISESTI

LIIKUNNASTA JA 
URHEILUSTA ELINVOIMAA 

SUOMEENLiike tekee hyvää. Se lisää 
jaksamista, fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia ja itseluottamusta. 
Porukassa yhteishenki kasvaa, yksin 
saa mielenrauhaa. Jokainen askel 
on eteenpäin, kotiinpäin, ylöspäin. 
Joskus liike kasvaa 
elämäntavaksi, intohimoksi, jopa 
ammatiksi. Kaikki eivät huipulle 
tähtää, mutta miten ikinä liikutkin, 
olet oman liikkumisesi tähti. Kun 
liike lakkaa, pysähtyy kehitys.

MISSIO
Miksi olemme 

olemassa. 

Suuri tehtävämme. 

Syvä merkitys.

VISIO
Mitä haluamme 

saavuttaa. 

Houkutteleva ja 

kunnianhimoinen 

tulevaisuutemme

ARVOT
Miten haluamme 

johtaa ja toimia. 

Eettinen perusta. 



Rakennamme edellytyksiä 
laadukkaalle ja uudistuvalle 
seura- ja järjestötoiminnalle.

Johdamme huippu-urheilua ja 
autamme yhdessä lajiliittojen ja 
huippu-urheiluverkoston kanssa 
urheilijoita ja joukkueita 
menestymään.

Toimimme 
muutosvoimana 
joka yhdessä 
kumppaneiden 
kanssa sytyttää 
rakkauden 
liikkeeseen ja 
liikunnalliseen 
elämäntapaan.

Olympiakomitean päätehtävät

3.11.202111



1. Seura- ja järjestötoiminnan johtaminen 
vahvistuu ja laatu paranee.

2. Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen elämäntapaan.

3. Seuratoiminta on arvostettua, 
ammattimaista, yhteisöllistä ja 
houkuttelevaa.

1. Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa.

2. Saavutamme olympialaisista 10 mitalia + 20 
pistesijaa ja paralympialaisista 10 mitalia + 
15 pistesijaa. Pelaamme säännöllisesti 
jääkiekon ja salibandyn MM-mitaleista ja 
globaalien joukkuepelien (jalkapallo, 
lentopallo, käsipallo, koripallo) EM- ja MM -
lopputurnauksissa.

3. Suomi on laaja-alaisissa huippu-
urheiluvertailuissa (GSN/WRCES) maailman 
20 parhaan valtion joukossa sekä 
kärkimaita asukaslukuun suhteutettuna.

1. Vahva, positiivinen ja 
mukaan 
kutsuva keskustelu 
yhdistää liikkeen 
elämänlaatuun, hyvään 
oloon, terveyteen, 
sosiaalisuuteen 
ja yhteisöllisyyteen.

2. Liikunnallinen 
elämäntapa yleistyy 
organisoidun liikunnan ja 
sen ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyönä.

3. Mahdollisimman moni 
ymmärtää liikunnan 
merkityksen 
hyvinvoinnille, liikkuu itse 
ja toimii liikkumisen 
lisäämiseksi.

Olympiakomitean tavoitteet

3.11.202112





Strategian mahdollistajat

3.11.202114

Modernien työkalujen 
hyödyntäminen, tiedolla 

johtaminen ja tietosuojan 
varmistaminen.

Digitalisaation 
edelläkävijä

Julkisen keskustelun ja 
ilmapiirin muokkaaminen 
tunnevoimaisilla viesteillä 

ja teoilla. Vahva ja 
systemaattinen  

päättäjävaikuttaminen ja 
edunvalvonta.

Vahva viestijä 
ja edunvalvoja

Liikunta- ja urheiluyhteisön 
osaamisen vahvistaminen 

ja toiminnan 
ammattimaistaminen. 

Osaamisen 
ja ammattimaisuuden 

edistäjä

Verkostojen kokoaminen ja 
kumppanuuksien 
hyödyntäminen 

mahdollisimman laajasti, 
myös perinteisen liikunnan 

ja urheilun ulkopuolelta.

Verkostojen 
johtaja

Vastuullisuuden 
varmistaminen kaikessa 

toiminnassa. Edelläkävijänä 
myös kansainvälisesti.

Liikkeen ja yhteisöllisyyden 
lisääminen vahvuuksina 

kestävän kehityksen 
edistämisessä.

Vastuullisuuden 
esikuva



LIIKUNNAN VALTIONRAHOITUKSEN 
UUDISTAMINEN



Ajankohtaista rahoitusuudistuksesta

Rahapelitoiminnan tuotoilla rahoitettavien toimintojen rahoitus uudistetaan tällä 
syyskaudella

• Rahoitusuudistuksen seurantaryhmä on tavannut viime viikolla ensimmäisen kerran. 

• Uudistuksen suunnaksi alkaa muodostua kokonaisuudistus: Veikkaus tulouttaisi 
yleisen budjetin jatkeeksi ja nykyisten edunsaajien rahoitus katettaisiin yleisistä 
budjettivaroista. 

• Rahoituksen tasosta ei olla vielä puhuttu.

• Kokonaisuuteen mietitään myös ratkaisua, joka turvaisi vakautta budjetille.
tulevaisuudessa.

• Avoimia kysymyksiä on vielä paljon!





SM-viikko 2022, Salo, tilannekatsaus

Lopullinen lajimäärä 29 lajia, 24 lajiliittoa, n. 2500 urheilijaa.

Yle Urheilu on jälleen mukana isolla satsauksella ja täydellä tuotantokalustolla. Yle 
tuottaa TV2:lle ja Areenaan suorana tai koosteina alustavan suunnitelman mukaan yli 30 
tuntia lähetystä SM-viikolta.

Avajaiset toteutetaan Salon Iltatori ry:n kanssa yhteistyössä torstaina Salon torilla. SM-
viikon lajit kilpailevat päivällä, näytöslajeja on pitkin päivää ja Iltatori ry huolehtii illan.



2022 SM-viikon kattaus: 24 lajiliittoa, 29 lajia
Lajiliitto Lajimuoto Lajiliitto Lajimuoto

AKK
pienoisautoilu Suomen Leuanvetoliitto lisäpaino- ja toistoleuanveto

digitaalinen autourheilu Suomen Melonta- ja soutuliitto maratonmelonta

Suomen Agilityliitto games-SM Suomen Moottoriliitto ry trial

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon 

Liitto lippupallo MX

Suomen Ampumaurheiluliitto practical action air Suomen Padelliitto M ja N, (mixed?)

Suomen Biljardiliitto ry pool 10-pallo Suomen Painonnostoliitto kahvakuula

Suomen Bridgeliitto ry SM swiss imp's parikilpailu Suomen Petanqueliitto sekadubbeli ja sekatrippeli

Suomen Frisbeegolfliitto ry pituusheitto Suomen Ratsastajainliitto valjakkoajo 

Suomen Golfliitto ry speedgolf Suomen Sulkapalloliitto airbadminton

Suomen Ilmailuliitto moottoroitu varjoliito SUL paralympiakomitea parayleisurheilu

Suomen Jousiampujain liitto ry. maastojousiammunta SUL ultrajuoksu 100km M ja N

Suomen Judoliitto joukkueet, sovellettu judo Suomen Taekwondoliitto ry beach taekwondo

Suomen Krikettiliitto ry M ja N Ten10 SM kriketti

Voimalajiliitto

vahvin SM

Suomen Lacrosseliitto ry tankotanssi

otevoima



SM-viikko 2023 ja 2024

Vuoden 2023 SM-viikko järjestetään kesätapahtumana Lahdessa, päivämäärät 
varmistuvat loppuvuoden aikana. 

2024 SM-viikko on talvitapahtuma. Isäntäkaupunkihaku avataan 2021 marraskuun 
puolivälissä, haku on avoinna helmikuun loppuun asti. Tavoitteena on, että 2024 
isäntäkaupunki valittu maaliskuun 2022 loppuun mennessä.



sm-viikko.fi  #smviikko



Kiitos! 



OLYMPIAKOMITEAN
JÄSENKYSELY 2021 – ARVIOINTI
VIIME TOIMIN-
TAVUODESTA



Tausta
Kysely lähetettiin kaikille jäsenjärjestöille 24.8.2021. Vastausaikaa oli 17.9.2021 asti.

Vastauksia tuli kaikkiaan 74 kappaletta. Vastausprosentti oli 63.
Varsinaisista jäsenjärjestöistä vastasi 69. Vastausprosentti oli 78.
Kumppanijäsenistä vastasi 5. Vastausprosentti oli 17.

Vastaajista otettiin omaan tarkasteluun 20 isointa valtionapua saanutta jäsenjärjestöä. Niistä 
vastasi 18. Vastausprosentti oli 90%.

Vastaajista 27% oli puheenjohtajia, 64 % oli toiminnanjohtajia ja 9% muita vastaajia.



Toiminnan strategiset painotukset (mitä pienempi luku, sen tärkeämpää se on 
jäsenelle) 

2,2

2,1

2,3

1,9

2,1

2,3

2,2

2,4

2

2,3

2,1

2,4

2,5

2,5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Olympiakomitea tukee laj i l i i t toja seurojen jäsenmäärän kasvattamiseksi

Olympiakomitea tukee suomalaisen huippu -urhei lun menestystä

Olympiakomitea edistää digital isaat iota l i ikunnassa ja urhei lussa

Vaikuttaa laajan l i ikuntakult tuur in puolesta

Olympiakomitea edistää vastuul l is ta toimintaa

Olympiakomitea l isää osaamista

Olympiakomitea edistää ammatt i laisuuden kasvua seuratoiminnassa ja 
huippu-urhei lussa

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Toiminnan strategiset painotukset

2,2

2,4

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Olympiakomitea tekee vaikuttavaa viest intää

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Olympiakomitea seuratoiminnan tukena (mitä pienempi luku, sen paremmin
Olympiakomitea on onnistunut työssään viimeisen vuoden aikana)

2,7

3,1

3,1

3,3

2,7

3

3

2,5

3,1

3,2

3,2

2,6

3,2

3

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tähtiseurato iminta – seuratoiminnan laatuohje lma

Lasten ja nuorten valmennus- ja ohjausosaamisen kehit täminen

Harrastaminen koulupäivän yhteydessä

Aikuis l i ikunnan konseptoint i  ja kehitystyö

Seurakehit täj ien tukeminen ja yhte inen kehit täminen

Seuratoiminnan edunvalvonta

Seuratoiminnan viest intä

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Olympiakomitea lisäämässä kaikkien suomalaisten liikuntaa

2,8

2,9

3,1

3,1

2,9

3,2

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Vaikuttaminen koko väestön l i ikunnan edellytyksi in

Li ikkujan polku –verkosto (uut isk ir je,  t i la isuudet)

Unelmien l i ikuntapäivä

Kaikk i vastaajat Isot Sarake1



Olympiakomitea huippu-urheilun tukena

2,5

2,8

2,8

2,8

3,1

3,1

3,1

3

3,1

2,9

2,9

3

2,5

2,8

3,1

3,1

3,2

3,1

2,8

2,8

3

3,1

3,1

3,1

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Huippu-urhei lun kansall inen johtaminen

Huippu-urhei luverkoston koordinoint i

Huippu-urhei lun edunvalvonta

Huippu-urhei lun viest intä

Taloudell inen tuk i laj in huippu-urhei l i jo i l le

Asiantunt i jatuk i laj in huippu-urhei l i jo i l le ja valmentaj i l le

Kehit tämistuk i laj in huippu-urhei luun

Laj iryhmävastaavato iminta

Valmennusosaamisen kehit täminen

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten kehit täminen

Urheiluyläkouluto iminnan kehit täminen

Toisen asteen urhei luoppila itos to iminnan kehit täminen

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Olympiakomitea huippu-urheilun tukena

3

2,4

2,9

3,3

2,3

2,7

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Laj in urhei l i jo iden kaksoisuramall ien ja ni iden tuk itoimien kehit täminen

Olympia la is ten k isavalmisteluprosess it  ja joukkueiden johtaminen

Nuorten ja muiden monilaj ik isojen k isavalmisteluprosessi t  ja joukkueiden 
johtaminen

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastajat 2020



Olympiakomitea edistämässä yhteisön digitalisoitumista

2,5

2,7

2,5

3

2,9

2,4

2,6

2,4

2,9

2,8

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Suomisport Li i t topalvelun yl läpito

Suomisport Seurapalvelun kehit täminen

Suomisport in asiakaspalvelu ja - tuk i

Huippu-urhei lun datastrategian rakentaminen

Olympiakomitea digital isaat ion edistäjänä

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Jäsenpalvelut jäsenten tukena

2,4

2,2

2,9

2,5

2,4

2,3

2,5

2,8

2,9

2,8

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Sportt i ta lon yhte isten asioiden ja sopimusten koordinoint i

Yhteiset sopimukset (esim. musiikk isopimukset ja Tuplaturvavakuutukset)

Hyvän hal l innon tuk i seuroi l le

Hyvän hal l innon tuk i jäsenjär jestöi l le

Yhteiset tapahtumat (esim. OK-infot,  jäsenkokoukset,  huippukohtaamiset)

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Olympiakomitean viestinnän kokonaisuus

2,6

2,6

2,6

3

2,7

2,8

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Urheiluyhte isön s isäinen viest intä

Ulkoinen viest intä isol le yleisöl le

Viest innän kanavien toimivuus (esim. verkkosivut,  uut isk ir jeet,  tapahtumat)

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaverkostot sekä kansainvälinen työ

2,4

2,8

3

2,9

2,5

3,3

3,2

2,5

3,2

3,1

3

2,5

3,4

3,3

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Yhteiskunnal l inen vaikuttaminen ( l i ikunta - ja urhei luyhte isön yhteisen äänen 
kokoaminen ja vaikuttaminen päättäj i in)

Valt ion l i ikunnan ja urhei lun rahoituspohjan varmistaminen

Kuntavaaliva ikut taminen

Vaikuttamistyön verkostot ja t i la isuudet (esim. vaikuttamisk l in ikat)

Vaikuttamistyö korona-ajan rajoituksi in ja l isärahoitukseen

Jäsenjär jestöjen kansainväl isyystyön tuk i

Vaikuttaminen EU-poli t i ikkaan ja -rahoitusohje lmiin

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



Olympiakomitean vastuullisuustyön kokonaisuus

2,4

2,5

2,4

2,5

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Jäsenjär jestöjen vastuul l isuustyön tuk i

Olympiakomitea vastuul l isena toimijana

Kaikk i vastaajat Isot Kaikk i vastaajat 2020



- Avoimiin tuli 10-20 vastausta per kysymys – ei yleistettävää

- Strategia: Yhdessä pitäisi pystyä tekemään yhteisiä asioita, joita on merkittävä määrä

- Seuratoiminta: Yhdessä liittojen kanssa seuroihin, ei ohi liiton

- Koko väestön liikuttamisen OK:n teoista tiedonpuutetta

- Huippu-urheilun tuki lyhytjänteinen

- Suomisportin haastavaa palvella kaikkia tarpeita

- Yhdessä kokoontumisten tärkeys nousee jäsenpalveluissa

- Ulkonen viestintä saa kehuja enemmän kuin sisäinen viestintä

- Vastuullisuutta olisi keskustella rahoituspohjan horjumisesta 

Yhteenvetoa avoimista



Vertaistukea toiminnanjohtajille

Toiminnanjohtajien ParTy-keskustelutilaisuudessa 26.10. nousi esiin
hyvinvointia tukevana asiana toiminnanjohtajien vertaistuki, jonka
järjestämistä toivottiin Olympiakomitealta. Kiitos luottamuksesta!

Olympiakomitean jäsentiimi sekä Jaana Tulla ja Riikka Valjakka ottavat
asiasta kopin. Tulemme lähtemään liikkeelle kokeiluperiaatteella etsien
nykyisiä toiminnanjohtajille suunnattuja foorumeita täydentävän tavan
tarjota vertaistukea.

Olethan kuulolla!



Digikoulutustoiminnan yhteinen kehittäminen –
tarjous liitoille



Lajiliiton koulutukset 
tehokkaasti verkkoon

2021 | Mediamaisteri Oy



Mistä on kyse? 

1. Helposti monistettava, yhtenäinen malli urheiluliittojen 

verkkokoulutustoimintaan

2. Oman brändin näköinen, visuaalisesti houkutteleva ja monipuolinen verkko-

oppimisympäristö

3. Pääsy mukaan yhteistyöverkostoon, jonka tavoitteena on jakaa oppeja 

urheilukentän digikoulutuskäytänteistä (teemapäivät, webinaarit yms) 

4. Suomisport-palvelun hyödyntäminen verkkokouluttamisessa (kirjautumiset, 

osaamisrekisteri jne)

5. Mahdollisuus ristiinhyödyntää olemassa olevia koulutussisältöjä 

6. Selkeä ja tasalaatuinen malli valmentaja-, ohjaaja- ja tuomaripätevyyksien 

ylläpitämiseen ja testaamiseen

7. Mahdollisuus ulottaa koulutussisällöt lajiliittojen ulkopuolelle: esim. 

oppilaitokset, seurat, yhteistyökumppanit, liikuntaohjaajat jne.

Digikoulutustoiminnan yhteiskehittämisen kulmakivet:



Nykyaikainen oppimisalusta 
palveluna (Saas)

✓ Liiton ulkoasuun räätälöity oppimisalusta

✓ Kouluttajille valmiit sisältö- ja kurssimallipohjat

✓ Moniportainen käyttäjähallinta ja mahdollisuus 

integroida Suomisport osaksi palvelua

✓ Interaktiivinen sisältötyökalu H5P

✓ Automaatiot ja suoritusten seuranta

✓ Kattavat analytiikka- ja raportointityökalut

Ja paljon muuta! Tutustu ominaisuuksiin

Mediamaisterin YouTube-kanavalla →

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlZtbGcyBwZfhtrCh0plulZWpCfVqnNc4


Suomisport ja oppimisalusta

✓ Integraation avulla voit julkaista oppimisympäristöön tehdyn 

koulutuksen Suomisportissa tapahtumana. Tämä mahdollistaa 

koulutuksiin ilmoittautumisen sekä maksullisten koulutusten 

helpon toteuttamisen.

✓ Osaamisrekisterin pitäminen Suomisportissa. Oppimisalustalla 

tehtyjen koulutusten suoritustieto saadaan siirrettyä 

Suomisportissa henkilön meriitiksi. Käyttäjien tekemät 

opintosuoritukset näkyvät Suomisportin sporttitilillä.

✓ Kirjautuminen oppimisalustalle kannattaa tehdä Suomisport 

integraation kautta. Tämä helpottaa käyttäjien kirjautumista ja 

pienentää ympäristön käyttäjähallinnointiin käytettävää aikaa.

Ja paljon muuta! Tutustu Suomisportiin täältä →

Suomisport on koko liikunta- ja urheiluyhteisön 
yhteinen digitaalinen palvelu, joka helpottaa liikkujien, 
seurojen ja liittojen arkea.

https://info.suomisport.fi/


Tarjous urheilu- ja liikuntajärjestöille

• Palvelusta on neuvoteltu kehyssopimus ja tarjous urheilu- ja 
liikuntajärjestöille. Urheilujärjestöille alennettu hinta koostuu:

• Saas-palvelun käyttäjämäärään pohjautuvasta kuukausimaksusta 

• Oppimisalustan ja mahdollisen Suomisport-integraation käyttöönoton 
kertamaksusta.

• Tutustu tarjoukseen tarkemmin:

Mediamaisteri – koulutukset verkkoon - Suomen Olympiakomitea

• Palvelun voi ottaa käyttöön solmimalla sopimuksen Mediamaisterin 
kanssa. Ota yhteyttä Mediamaisteriin.

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/mediamaisteri-koulutukset-verkkoon/
https://www.mediamaisteri.com/ota-yhteytta#myynti


varainhankinta.fi



Varainhankinta
tapahtumissa



Tapahtumat varainhankinnan keskiössä
Varainhankinta lipunmyynnillä

Evention lipunmyyntipakettiin kuuluu oman 
verkkokaupan lisäksi tarpeittesi mukaan 

▪ ovimyynnin järjestelmä ja laitteet 

▪ kulunvalvonta 

▪ oheismyynti

▪ tapahtumajohtamisen työkalut mobiilisovelluksen 
avulla. 

Oheismyyntiin voi kuulua esimerkiksi ravintolapalvelut 
tai fanituotteiden myynti.

Eventio-järjestelmän hinta

Evention järjestelmä on looginen valinta, kun haluat 
kerätä varoja toiminnallesi. Maksat järjestelmän 
käytöstä ainoastaan silloin, kun teet itse myyntiä 

– ei aloitusmaksuja, eikä kiinteitä kuukausiveloituksia.

Maksutapahtuman hinnan määrittelemme 
aloituspalaverissa, jonka yhteydessä saat pääsyn 
omaan demokauppaasi. 

Demokaupan tilaus ja ensimmäinen tapaaminen eivät 
vielä sido sinua mihinkään.



Varainhankinta
arpajaisilla



Varainhankinta Lyhty-arvan avulla
Urheiluseurojen rooli lasten ja nuorten liikuttajana on 
yhteiskunnassamme korvaamattomassa roolissa. 
Arpajaisten järjestäminen Lyhty-arvoilla on helppoa ja 
riskitöntä. Myynti on verotonta, ja saat tuoton puhtaana 
käteen. 
Vaihtoehdot ovat 
- Perinteinen Lyhty-arpa
- Personoitu Lyhty-arpa
- Lumilyhty- joulukalenteriarpa
Arpamyynti sopii niin myyjäisiin, kentän laidalle kuin 
vaikka paikallisen marketin aulaan. 
Lyhty-arvan myyntihinta on kahdeksan euroa, josta 
tiimillesi jää jopa 4 € / myyty arpa!

Muista myös mainostaa
Valjasta käyttöön somekanavasi, nettisivusi, 
otteluohjelmasi, urheiluhallin seinät ja kavereiden 
WhatsApit

Joulumyyntiin vauhtia joulukalenterilla
Lumilyhty-joulukalenteriarpa on myynnissä parhaillaan! 
Kympin arvalla saat myyntituottoa jopa 5 € / myyty 
arpa. 
Joulukalenteriarvalla on myyntiaikaa 31.1.2022 saakka.
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