
OLYMPIAKOMITEAN
AJANKOHTAISET



Tulevat tilaisuudet
2022 SYKSY

• 23.8. Seuratoiminnan aamukahvit (z)
• xx.8.  Auditointikoulutus (z)

• 7.-9.9. Seurakehittäjien tapaaminen (alustavasti risteily hki-
stock-hki)

• 8.-9.10.2021 Tähtiseurapäivät

• 11.10. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 25.10. klo 9-11.30 Aikuisliikunnan työpaja (z)
• xx.11  Auditointikoulutus (z)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• Aamukahvien kesto jatkossa 1,5 h. Jatkossa ilman osiokohtaista ohjelmaa. Seurakehittäjien lisäksi mukaan ovat
tervetulleita nuorisovastaavat, aikuisliikuntavastaavat. Ohjelma ja kutsu lähetetään sähköpostitse noin viikkoa 
ennen.

• Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät seurakehittäjien verkoston nettisivuilta>>>
• z= osallistuminen Zoomilla mahdollista
• Vuosikello päivittyy: teemakohtaisia koulutuksia/tapaamisia 

2022 KEVÄT

• 15.3. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 29.3. klo 9-11.30 Aikuisliikunnan verkostopaja (z)

• Maalis-toukokuu seuratoiminnan aluekierros (seuroille)

• 19.4. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 12.5 Auditointikoulutus (z)

• 17.5. Seuratoiminnan aamukahvit (z)

• 20.5. klo 9-12 Huippu-urheiluseuratoiminnan 
verkostotapaaminen (z)

• 21.6 Seuratoiminnan aamukahvit (z)

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/yhteistyoverkosto/seurakehittajien-verkosto-2/tilaisuudet-ja-materiaalit/


Kohtaamiset alueilla 
• Maalis-toukokuu 15 tilaisuutta eri alueilla

• Yhteistyössä liikunnan aluejärjestöjen kanssa

Päivän kohtaamiset

• Liikunnan aluejärjestö ja OK

• Kunnan liikuntatoimi ja OK + aluejärjestö

• Media & OK + aluejärjestö

Seuratapaaminen illalla 

• Seuratoiminnan ajankohtaiset asiat:  Suomisport, Tähtiseurat, aikuisliikunnan mahdollisuudet ja harrastamisen 
malli

• Aluejärjestön uutiset



Tähtiseurapäivät

• 8.-9.10.2022 Helsinki, Marina Congress Center

Ohjelma

• Kaikille yhteinen seminaari

• Lajikohtaista ohjelmaa (lajiliiton vastuu)

• Rinnakkaisseminaareja

• Illanvietto

• Jäsen- ja aluejärjestöjen puheenjohtajille & toiminnanjohtajille oma ohjelma osuus 
(lauantaina)



Tulevaisuuden urheiluseura -stipendin avulla tilitoimisto Rantalainen haluaa auttaa urheiluseuroja katsomaan 
tulevaisuuteen, tukalasta taloustilanteessa huolimatta. Lue lisää Tulevaisuuden urheiluseura -kampanjasta

https://www.rantalainen.fi/tulevaisuuden-urheiluseura-2022/


Harrastamisen Suomen mallin haku
• Päätavoite: Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen

• Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän 
yhteydessä.

• Lukuvuoden 2022-2023 avustusten haku auki kunnille 15.2. - 22.3.2022
• Kokonaismäärä 14,5M€
• Päätökset huhtikuun loppuun mennessä

• Avustushakemusten arviointi (AVIT): "Hakemuksissa painotetaan LAATUA ja MÄÄRÄÄ."
• Miten kunta varmistaa...

1. ...ohjaajien tarvittavan osaamisen
2. ...lasten ja nuorten kuulemisen
3. ...etsivän harrastustoiminnan hyödyntämisen
4. ...esteettömyyden & saavutettavuuden



Lasten Liike vastaa HSM laatuvaatimuksiin
LASTEN LIIKE KOULUTUKSISSA harrastusten ohjaajat saavat

• kattavat perustiedot esteettömyydestä ja saavutettavuudesta,
• paljon käytännön harjoitteita ja vinkkejä, 
• erinomaisen pohjan matalan kynnyksen harrastusten toteuttamiseen.

Hyödyttää ohjaajaa myös seuran perustoiminnassa. Kaksi eri tasoa: aloittelevat ja kokeneet ohjaajat. Lasten Liike 
koulutuksen päälle kukin laji voi toteuttaa omia koulutuksiaan. Sopii erinomaisesti myös nuorille ohjaajille (HSM 
ohjaajapula).

• Kunnan tehtävä on kouluttaa ohjaajat, mutta myös seurat voivat olla aktiivisia kuntien suuntaan koulutuksesta > 
Koulutus voi parhaimmillaan tukea kuntaa rahoituksen saamisessa.

• HSM avustuksen osuus 80% hankkeen kokonaiskuluista. Kunta voi sisällyttää koulutusten kustannukset 20% 
omavastuuosuuteen (kunnan oma rahoitus).

LASTEN LIIKE LAATULUPAUS toimii parhaimmillaan läpileikkaavasti tunnuksena kunnan liikunnallisissa harrastuksissa. 
Auttaa seuroja viestimään toiminnasta. Laatulupaus ei ole lajikohtainen > kaikkien etu. Laatulupaus varmistaa toiminnalle 
olennaisten laadullisten asioiden toteutumisen. Seurojen käytössä kun Lasten Liike koulutus on käytynä.

Lisätiedot Lasten Liike koulutuksista ja laatulupauksesta: www.olympiakomitea.fi/lastenliike
Materiaalit kootusti: www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit > linkki Lasten Liike materiaalipankkiin sivun yläosassa

http://www.olympiakomitea.fi/lastenliike
http://www.olympiakomitea.fi/harrastusmateriaalit


Oppimisareena 

• Olympiakomitean Oppimisareenalta löytyvä kurssitarjonta:
• Vastuullinen valmentaja verkkokurssi

• Suomi, ruotsi ja englanti

• Tervetuloa ohjaajaksi verkkokoulutus
• Olympiakasvatuksen verkkokurssit
• Seuran hallinnon verkkokurssi
• Seura työnantajana verkkokurssi

• Vuoden 2022 toimenpiteitä:
• Oppimisareenasta "risteyspiste" urheilun ja liikunnan verkkokoulutustarjonnalle (järjestöt ja jäsenjärjestöt)
• Järjestämme kevään 2022 aikana tilaisuuden verkko-oppimisesta ja –kouluttamisesta yhteistyössä Mediamaisterin kanssa

Mitä haluaisit tietää tai oppia verkko-oppimisesta ja –kouluttamisesta? Mitkä asiat askarruttavat? Lähetä ajatuksesi 
Katjalle: katja.kyckling@olympiakomitea.fi helmikuun aikana ja voit vaikuttaa tilaisuuden sisältöön!

 Vinkkaa tästä tilaisuudesta organisaatiossasi eteenpäin!

mailto:katja.kyckling@olympiakomitea.fi




2.2.2022 10



Ajankohtaista
sopimuksista ja 
lainsäädännöstä



Yhteissopimukset

• Musiikin julkisen esittämisen sopimus Teoston ja Gramexin kanssa
• Julkisen esittämisen oikeus on oikeuksien pohja
• Musiikin hankkimistapa: oma – kopiointi tai lainataan suoratoistosta (yleensä vain yksityiskäyttö)
• Nettikäyttöä - ei saatu sopimukseen (kuinka paljon käytetään muuta kuin Youtubea?)

• Tuplaturva Pohjolan kanssa
• Tapahtumanjärjestäjän vastuuvakuutus ja vapaaehtoisten tapaturmavakuutus

• Vastuu kolmannelle osapuolelle aiheutetusta vahingosta – lumenpudotus esimerkki

• Oppimisareena Mediamaisterin kanssa
• Oppimisalusta, kirjautuminen ja suoritukset Suomisportin sporttitilin avulla



Lainsäädännön ajankohtaisia

• Yhdistyslain muutostyö
• Tuo mahdollisuuksia, ei pakkoja – OK:n mallisäännöt vasta muutoksen jälkeen

• Tietosuoja
• Henkilötunnuksen käyttö - yksilöinti (ei tunnistautuminen)
• Suomisportin oikeusperusta on testattu monta kertaa Tietosuojavaltuutetun toimistolla

• Tehdään rautalankamalli - mitä pitäisi käsitellä? (kirjatkaa nyt chattiin)

• Mahdollisesti tulossa: Nuorten ja urheiluseurojen tietosuojan kehittäminen (Eu hanke, Tiede ry ja Tietosuojavastaavan 
toimisto)

• Kuulopuheen mukaan alueilla on menossa vastaavia hankkeita



Tulevaisuus

• Ostavatko seurat enemmän palveluita nykyään kuin ennen?
• kevytyrittäjyys



Kiitos!
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