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AGENDA

Toimitusjohtajan ajankohtaiset, Mikko Salonen klo 8.30-9.00

Tilaisuudet ja tapahtumat

Olympiakomitean strategia

Koronapandemiatilanne

Liikunnan valtionrahoituksen uudistaminen ja liikuntalain päivitys

Seuratoiminnan organisointi 2022, Jaana Tulla klo 9.00-9.20

Olosuhdetyö Olympiakomiteassa, Karoliina Ketola klo 9.20-9.30 

Vaikuttamistyön ajankohtaiset 2022, Ilmari Nalbantoglu ja Toni Ahva klo 9.30-9.40

Osaamisen kompassin terveiset, Niina Toroi klo 9.40-



TILAISUUDET JA 
TAPAHTUMAT

5.11.2020



Jäsenasioiden infot

• Olympiakomitean jäsenasioiden infot alkuvuodesta 2022:

• Keskiviikko 9.3. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 6.4. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 11.5. klo 8.30-10.00

• Keskiviikko 15.6. klo 8.30-10.00

• Olympiakomitean hallitusasioiden infot alkuvuodesta 2022:

• Tiistai 1.2. klo 9.00-9.45

• Tiistai 22.3. klo 9.00-9.45

• Perjantai 22.4. klo 9.00-9.45

• Keskiviikko 1.6. klo 9.00-9.45



OLYMPIAKOMITEAN 
STRATEGIA

• 5.11.2020





KORONAPANDEMIATILANNE

• 5.11.2020



Koronapandemiatilanne

• ”Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun” (11.1.2022):

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

• Koronapassin vapaaehtoisen käytön mahdollistava lakiluonnos oli lausunnolla (→ 17.1.2022)

• Ammattiurheilun määritelmä

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


LIIKUNNAN VALTIONRAHOITUKSEN 
UUDISTAMINEN



LIIKUNTALAIN PÄIVITYS



Kiitos!

Oikein hyvää vuotta 2022! 



Käytännön asioita

• Uusien puheenjohtajien ja toiminnanjohtajien yhteystiedot Satu Himbergille 

(satu.himberg@olympiakomitea.fi)

• Sporttitalon 1.kerroksen kokoushuoneet nyt 3.kerroksessa – varaukset Valimocenteristä 

• Ilmoitus Petrille, kun liiton sääntöjen PRH rekisteröinti vakavien eettisten rikkomusten 

kirjauksesta on tehty sekä viestintä omille jäsenille 
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/turvallinen-toimintaymparisto/epaasialliseen-
kaytokseen-puuttuminen/

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastuullisuus/turvallinen-toimintaymparisto/epaasialliseen-kaytokseen-puuttuminen/


JÄSENINFO 19.1.2022
Seuratoiminnan organisointi





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



Huippu-urheilu

Huippu-urheilu

Suomisport ja digitalisaatio

Varainhankinta

Hallinto (talous, it, hr)

Viestintä

Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus
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Jäsentiimi

Seura- ja 
järjestötoiminta

Urheiluakatemiatiimi

Huippuvaiheen tiimi  

Kisatiimi

Liike ja liikunnallinen 
elämäntapa

ORGANISOITUMINEN 1.1.2022

Osaamisen kehittäminen



Huippu-urheilu

Huippu-urheilu

Suomisport ja digitalisaatio

Varainhankinta

Hallinto (talous, it, hr)

Viestintä

Yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus

JO
H

TO
To

im
it

u
sj

o
h

ta
ja

 ja
 jo

h
to

ry
h

m
ä

Koordinointi: Suvi Voutilainen
Katja Volkova (½)

Seuratiimi: Carita Riutta
Eija Alaja

Katja Kyckling
Maria Ulvinen

Jäsentiimi: Rainer Anttila
Petri Heikkinen

Riikka Lahti
Niina Toroi

Seura- ja 
järjestötoiminta

Urheiluakatemiatiimi

Huippuvaiheen tiimi  

Kisatiimi

Liike ja liikunnallinen 
elämäntapa

ORGANISOITUMINEN 1.1.2022

Osaamisen kehittäminen



Miksi panostamme seurojen 
digiloikkaan
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LAJILIITOT

71

EKOSYSTEEMI

VAKUUTUKSET
POHJOLA

INTEGRAATIOT

60

sporttitilejä

615 000

MUKANA 
SEURAPALVELUSSA 

700+
SEURAA

PALVELU JULKI 

2021
TAMMIKUUN 

LOPPU

8000
SEURAN 

tiedot
Suomisportissa+30

Milj.
Euroa läpi palvelusta, 

+ 80 milj. all time

PALVELU JULKI

2017
Organisaatio-

käyttäjät

11 900

OKM
Seuratuki

800

81 000
tapahtumaa

KAIKKI SEUROJEN 
PALVELUT

1600+
SEURAA





Hyvin johdettu seura menestyy 
myös tulevaisuudessa



23

Menestyvä urheiluseura tuottaa arvoa osallistujille ja 
yhteiskunnalle nyt ja tulevaisuudessa



Tähtiseura-ohjelman laatutekijät

19.1.2022

24

Johtaminen
Hallinto

Viestintä ja 
markkinointi

Urheilijan ja 
liikkujan polku

Valmennuksen  linja 

Voimavarat
Yhteisöllisyys

Talous
Olosuhteet

Laatutekijät Laatutekijät Laatutekijät Laatutekijät

Osiot

Teemat



Auditoinnit seuran Tähtihetki!
Meillä on lähes 600 Tähtiseuraa →Viime vuonna tehtiin 151 auditointia  

→ Vuonna 2022 auditointeja tulee olemaan n. 200 , joista 131 on nykyisiä Tähtiseuroja

→ Seura  auditoidaan uudelleen kolmen vuoden välein

Auditoijina toimivat lajiliittojen ja alueiden seurakehittäjät, aina kaksi auditoijaa 

yhdessä.  Mukana 45 lajiliittoa ja 15 liikunnan aluejärjestöä.

Meidän tehtävä on varmistaa auditointiverkoston toimivuus ja osaaminen!



Vastuullisuus 2022 – teemana 
turvallinen toimintaympäristö



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet




Vastuullisen valmentajan verkkokurssin sisältö

Tervetuloa kurssille!

- Kurssin tavoitteet

- Opiskeluohjeet

Valmentajalla on väliä

Valmennuksen perusta:

- Hyvän valmennuksen 
periaatteet

- Valmentajan roolit ja 
tehtävät urheilijan ja 
liikkujan polun eri 
vaiheissa

Valmentajan 
vastuullisuuskenttä

Valmennuksen raamit:

- Urheilua ja liikuntaa 
ohjaavat säännöt 

Turvallisuus 
valmennuksessa

- Fyysinen, henkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus

- Epäasiallinen käytös  
urheilussa ja liikunnassa 

Kurssin yhteenveto

- Kertaus ja itsearviointi

- Valmentajan sitoumus

- Todistus

- Kurssipalaute

OPPIMISAREENA.FI





Jäsenpalvelut
• 90 varsinaista jäsentä,

31 kumppanijäsentä ja 4 henkilöjäsentä

• Tukipalvelut

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

• Suomisport:
liittopalvelu, seurapalvelu, OKM seuratuki, 
Oppimisareena

• 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 
kurinpitojärjestelmä
→ 2022

• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen sisältö

• Ministeriöiden ja viranomaisten 
lausuntopyyntöihin vastaaminen

• Työryhmätyöskentely (esim. oikeusministeriön  
yhdistyslakityöryhmä)

• Kannanotot ja tuki yksittäistapauksissa 
liikuntapoliittisesti tärkeisiin tapauksiin 





Olosuhdetyö

• Kokoamme jäsenjärjestöjen olosuhdetyön yhteyshenkilölistaa (sisäinen ja ulkoinen käyttötarve) 

• kysely tj-jakelulla tulossa lähipäivinä

• Olosuhdetyön yhteyshenkilöt kutsutaan koolle 1-2 kertaa vuodessa



https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/11/reilu-peli.pdf
https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet


Vastuullisuusklinikat 2022

• 28.1.2022 klo 10-13 teemana yhdenvertaisuus ja tasa-arvo: tasa-arvon edistäminen hallituksissa, sukupuolen
moninaisuuden ja sukupuolivähemmistöjen huomioiminen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan 
Suomisportissa.

• 22.4. klo 10-12: ympäristövastuu

• Syksy: vastuullisuusohjelman tarkastelu ja päivittäminen

• Syksy: tasa-arvo

https://www.suomisport.fi/events/9c2d80bf-2e6a-4a28-8a17-2e082191e6f3
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VAIKUTTAMISTYÖN 
AJANKOHTAISET

2022



Huippu-urheilu
• Urheilijoiden 

sosioekonominen 
asema

• Urheilijoiden 
koulutusjärjestelmän 
kehitystyö ja 
urheilijatutkinto

• Huippu-urheilun 
johtamisen 
selkiyttäminen

Seuratoiminta
• Harrastamisen Suomen 

mallin toinen vaihe 
ja vakiinnuttaminen

• Avustusjärjestelmä-
uudistus

• Korona-avustukset ja 
seuratoiminnan 
elpyminen

LLE (teemoja)
• Liikkuvat-ohjelman 

jatko
• Liikunnan palveluketjut
• Kävelyn, pyöräilyn ja 

ulkoilun edistäminen
• Vuoropuhelu liikunnan 

edistämisen 
yhteiskunnallisten 
toimijoiden välillä

Yhteiset
• Rahoitus
• Koronaratkaisut
• Eduskuntavaalit
• Alueuudistus
• Olosuhteet
• Liikuntalain uudistus
• Poikkihallinnollinen 

koordinaatio(elin)
• Liikuntapoliittinen 

selonteko?

Vuoden 2022 vaikuttamistyön avainteemat



Vaikuttamisklinikat

Vaikuttamisklinikoissa käsitellään ajankohtaista liikuntapolitiikkaa 
ja liikuntayhteisön vaikuttamisen teemoja. 

ti 25.1. klo 15-16
Aihe: Liikuntayhteisön vaikuttamistyön painopisteet 2022

ti 15.3. klo 15-16 

ti 17.5. klo 15-16

Klinikka toteutetaan Teamsin välityksellä. Vaikuttamisklinikat ovat 
avoimia kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. 

Tervetuloa mukaan!

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

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


JOHTAMISEN KOMPASSI


