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Liikuntapolitiikan Pelikirja 2022
Kohti kansainvälisesti menestyvää urheilumaata, jossa yhä useampi liikkuu enemmän

Huippu-urheilu – edellytykset menestykselle
• Urheilijoiden tukea vahvistetaan
• Urheilijoiden koulutusjärjestelmää kehitetään
• Huippu-urheilun järjestöjohtoisuuden vahvistaminen

Seuratoiminta – elävä kansalaisyhteiskunta
• Harrastamisen Suomen malli vakiinnutetaan
• Seuroja tuetaan elpymään koronasta
• Avustusjärjestelmäuudistus jouhevasti maaliin

Liike ja liikunnallinen elämäntapa – hyvinvointia liikkumisesta
• Liikkuvat–kokonaisuus jatkuu entistä vaikuttavampana 2023
• Liikuntaneuvonnan palveluketjut toimivat
• Hyvät edellytykset ja olosuhteet kävelylle, pyöräilylle ja 

ulkoilulle sekä arkiliikunnalle

• Rahoituksen 
turvaaminen

• Liikuntamyönteiset 
koronaratkaisut

• Liikunta uuden hallituksen 
avaintavoitteeksi

• Hyvinvointialueet edistävät 
terveyttä liikunnalla

• Hyvät liikunnan ja urheilun 
olosuhteet

• Liike ja urheilu edistyvät kunnissa
• Liikuntalakiin kirjataan: LIPOKO ja 

liikuntapoliittinen selonteko



Liikunnan ja urheilun rahoitustilanne

Liikuntabudjetiksi vuodelle 2023 ehdotetaan 154 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna). 
 Olympiakomitea pitää erinomaisena, että budjettiriihen päätösten myötä valtion talousarvioesityksessä 
liikunnan ja urheilun määrärahat pysyvät vuoden 2022 tasolla

Energiakriisin ja sitä seuranneen kustannusten kasvun myötä useissa kunnissa suunnitellaan parhaillaan liikuntatilojen 
sulkemista tai käyttöaikojen rajoittamista. Mikäli liikuntapaikkoja ryhdytään sulkemaan energiakriisin myötä, vaikutukset 
heijastuvat koronapandemian rajoitusten tapaan lasten ja nuorten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. 

 Olympiakomitea esittää, että valtio kehittää mahdollisimman pian liikuntapaikkojen tukimekanismin, jolla 
tuetaan liikuntapaikkojen ylläpitäjiä nousseiden energiakustannusten kompensoinnissa ja sitä kautta estetään 
liikuntapaikkojen sulkeminen

Valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-ohjelmien toimeenpanoon ei esitetä ensi vuodelle rahoitusta 
lainkaan. Olympiakomitea on erityisesti huolestunut pienten lasten liikuntaa edistävästä Liikkuva varhaiskasvatus -
ohjelmasta, jonka toiminta heikentyisi merkittävästi ilman lisärahoitusta.

 Olympiakomitea esittää, että eduskuntakäsittelyssä Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman toimeenpanoon 
lisätään kaksi miljoonaa euroa vuodelle 2023

Uuden rahoitusmallin myötä liikunnan rahoitus siirtyy budjettivaroihin 2024 alkaen.



Kohti eduskuntavaaleja

• Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023
• Eduskuntavaalit ovat liikunnan ja urheilun näkökulmasta tärkeät vaalit

• Hallitusneuvotteluissa linjataan liikunnasta ja urheilusta sekä niiden rahoituksesta

• Liikuntapolitiikan toimintaympäristössä suuria muutoksia: 
• Rahoitusmalli muuttuu vuodesta 2024 

• Energiakriisin vaikutus? Palautuminen koronapandemiasta? Epävakaa taloustilanne? 

• Opittua aikaisemmista vaaleista
• Liikuntayhteisön vahvuutena laaja liikuntaa edistävä ja urheilusta innostuva verkosto (Suomen suurin kansanliike) ja 

puolueiden/ehdokkaiden yleinen myönteinen suhtautuminen liikuntaan 

• Liikunta ja urheilua kuitenkin vaikea saada esille valtakunnalliseen vaalikeskusteluun (esim. vaalikoneet, 
vaalipaneelit). 

• Erityisesti noussut toive: luodaan yhteinen, vaikuttava rintama. Mitä useammasta tulokulmasta teemoja nostetaan 
esiin, sitä vaikuttavampia olemme.



Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet

• Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteet julkaistu
• Julkaisutilaisuus järjestettiin 29.8. (tilaisuuden tallenne OK:n nettisivuilla)

• Tavoitteet löytyvät diaesityksenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

• Lisäksi tavoitteista laadittu A5-esite

• Yhteisiä vaalitavoitteita rakennettu laajan verkoston voimin 
alkuvuoden ajan. Tavoitteet luovat tärkeän perustan yhteiselle 
vaikuttamistyölle. 

• Yhteinen tavoite: liikunta ja urheilu keskeiseksi vaalien 
puheenaiheeksi  liikunta hallitusohjelman avaintavoitteeksi



Liikunnan ja urheilun
EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET



HUIPPU-URHEILU
Suomalaiset arvostavat ja 
haluavat huippu-urheilumenestystä.

Huippu-urheilu rakentaa yhteishenkeä, synnyttää 
elämyksiä, antaa esikuvia, kannustaa liikkumaan ja 
mainostaa Suomea maailmalla. Urheilu yhdistää ja 
inspiroi meitä.

Kolme neljästä suomalaisesta on kiinnostunut siitä, että 
suomalaiset urheilijat menestyvät kansainvälisesti. 
Jotta upeita urheiluhetkiä ja menestystä saadaan 
tulevaisuudessakin, urheilijoilla tulee olla 
kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö.

LÄHTÖKOHTIA

SEURATOIMINTA
Liikunta ja urheilu on 
Suomen suurin kansanliike.

Seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Seurat ovat Suomen suurimman 
kansanliikkeen kivijalka ja merkittävä hyvinvoinnin 
tuottaja ympäri maata. Koronan kolhima seuratoiminta 
kaipaa nyt tukea, jotta se saadaan uuteen nousuun. 

Seuratoiminta perustuu vahvasti vapaaehtoisuuteen: 
vapaaehtoiset ovat suomalaisen urheilun sydän ja 
mahdollistaja. Seuroissa on yli 500 000 vapaaehtoista 
ja vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on vuosittain 
peräti 700 miljoonaa euroa. 

LIIKUNNALLINEN 
ELÄMÄNTAPA
Liikunta edistää hyvinvointia ja ehkäisee 
kaikkia merkittäviä kansansairauksia.

Kaksi kolmasosaa suomalaisista liikkuu terveytensä 
kannalta liian vähän.

Liikkumattomuuden kustannukset yhteiskunnalle ovat 
yli 3 miljardia euroa vuodessa. Liian vähäisen liikunnan 
kustannukset ovat kasvussa, koska väestömme 
ikääntyy ja lapset liikkuvat liian vähän.

Liikunta vaikuttaa fyysisen terveyden ja hyvinvoinnin 
lisäksi myönteisesti esimerkiksi mielenterveyteen, 
maanpuolustuskykyyn, oppimiseen, yhteisöllisyyteen 
ja työkykyyn.



Liikunta ja urheilu ovat arvokkaita itsessään
– ja lisäksi monilla muilla tavoilla

Terveys ja hyvinvointi

Maanpuolustus

Työllisyys

Ympäristö

Liikunnan ja urheilun 
työpaikkojaPaikallista vetovoimaa

Kestävä kehitys

Pidempiä & eheämpiä 
työuriaTuottavuutta

Vähemmän 
mielenterveysongelmiaVähemmän sairauksia

ToimintakykyäVähemmän syrjäytymistä

Yhteisöjä ja elämyksiäVähemmän tapaturmia

Maanpuolustuskykyä Vähemmän päästöjä

Koulutus ja oppiminen

KansalaistaitojaParempia 
oppimistuloksia

Mielekästä tekemistä

Talous

Enemmän verotulojaVähemmän sote-kuluja



MENESTYSTÄ JA 
ELÄMYKSIÄ: 
Edistetään 

huippu-urheilua

YHTEISÖLLISYYTTÄ 
SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

MIELEKÄS 
LIIKUNTAHARRASTUS 
JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään 
Harrastamisen 
Suomen mallia

LIIKETTÄ ARKEEN: 
Kehitetään 
Liikkuvat-

kokonaisuutta
ja arkiliikunnan 

edellytyksiä

EDELLYTYKSIÄ 
LIIKUNNALLE JA 

URHEILULLE: 
Vahvistetaan 
rahoitusta ja 

rakenteita

EDUSKUNTAVAALITAVOITTEET



LIIKKEEN, LIIKUNNAN JA URHEILUN LISÄÄMINEN AVAINTAVOITTEEKSI

Liikunta väylänä hyvinvointiin ja koronasta nousuun

EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE | Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita
Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta, jotta liikunnan pitkäjänteinen edistäminen on mahdollista. Monipuolistetaan liikunnan valtionrahoitusta.

LIIKETTÄ ARKEEN | Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja arkiliikunnan edellytyksiä
Jatketaan ja vahvistetaan elämänkulun liikkumisohjelmia: kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta vaikutusarvioiden perusteella. Vahvistetaan toimien 
kattavuutta elämän nivelvaiheissa. Varmistetaan hyvät edellytykset arkiliikunnalle, kuten kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle.

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE | Kehitetään Harrastamisen Suomen mallia
Lisätään liikettä koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen. Varmistetaan, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus harrastaa liikuntaa omalla tasollaan. 
Rakennetaan kokeiluista mahdollistavia polkuja pidempikestoiseen liikuntaharrastamiseen, seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin.

YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA | Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa
Vahvistetaan liikunnan kansalaistoiminnan edellytyksiä elpyä koronapandemiasta ja siten autetaan ihmisiä palaamaan harrastusten pariin. 
Lisätään pitkäjänteisyyttä pitämällä liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan avustusmäärä vähintään ennallaan ja siirtymällä useampivuotisiin 
avustuspäätöksiin.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ | Edistetään huippu-urheilua
Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta ja toimintaedellytyksiä tukemalla urheilijoita, valmentajia ja urheiluakatemioita, kehittämällä urheilijoiden ja 
valmentajien osaamista sekä parantamalla urheilijoiden sosioekonomista asemaa. Vahvistetaan urheiluyläkoulujen, toisen asteen urheiluoppilaitosten ja 
huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen asemaa.



EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE: 

Vahvistetaan rahoitusta 
ja rakenteita

Tausta: Liikunnan rahoituksen perusta uudistuu, kun 
kytkös rahapelituottoihin puretaan vuodesta 2024 alkaen 
ja liikuntaa rahoitetaan jatkossa yleisistä budjettivaroista –
siis lähinnä verovaroin. Liikunnan valtionrahoitus on ollut 
noin 160 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteiskunnallinen 
peruste liikunnan rahoitukselle on uudessakin 
rahoitusmallissa vahva. 

Nykyisin liikunnan yhteiskunnallinen merkitys 
ymmärretään jopa aiempaa paremmin. Liikunta kytkeytyy 
vapaa-ajan ja elämysten lisäksi erittäin vahvasti ainakin 
terveyteen, toimintakykyyn ja hyvinvointiin, mukaan 
lukien mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden 
ehkäisyyn, julkisen talouden kestävyyteen, kestävään 
kehitykseen, tuottavuuteen, maanpuolustuskykyyn ja 
oppimiseen. Liikunnan rahoitusta onkin perusteltua 
vahvistaa ja monipuolistaa.



EDELLYTYKSIÄ LIIKUNNALLE JA URHEILULLE: 

Vahvistetaan rahoitusta ja rakenteita

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Turvataan liikunnan ja urheilun rahoitus pitkäjänteisesti. Lisätään liikunnallisen elämäntavan rahoitusta 
poikkihallinnollisesti STM:n, LVM:n ja YM:n hallinnonaloille. STM:n osalta olennaista on tavoite terveyden 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. LVM:n ja YM:n osalta liikettä tulee lisätä kävelyn, pyöräilyn ja 
ulkoilun mahdollistavalla rahoituksella.

Edistetään liikkumista ja liikuntaa verotuksen keinoin. Esimerkiksi madalletaan kaikkien arvonlisäveron 
piirissä olevien liikuntapalveluiden arvonlisävero alempaan verokantaan (10 %). Nykyisin osa 
liikuntapalveluista on 24 %:n kannassa. 

Tuetaan liikuntapaikkarakentamista, kurotaan umpeen korjausvelkaa ja vahvistetaan kestävää käyttöä.

Laajennetaan liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin käyttöä päätöksenteossa.

Edistetään poikkihallinnollisuutta vakiinnuttamalla liikuntapolitiikan koordinaatioelimen toiminta.

Tuetaan liikunnan osaamista eri ammateissa kuten varhaiskasvatuksessa, terveydenhuollossa ja muissa 
koulutusammateissa sekä varmistetaan liikunnan koulutusjärjestelmän toimivuus.



LIIKETTÄ ARKEEN: 

Kehitetään 
Liikkuvat-kokonaisuutta ja 
arkiliikunnan edellytyksiä
Tausta: Liikkuvat-kokonaisuus kattaa eri ikävaiheet ja edistää 
monipuolisia, matalan kynnyksen liikkumismahdollisuuksia 
kaikille ikäryhmille. Siihen kuuluvat Liikkuva varhaiskasvatus, 
Liikkuva koulu, Liikkuva opiskelu, Liikkuva aikuinen, Liikkuva 
perhe ja Ikiliikkuja. 

Eri ohjelmat ovat eri vaiheissa: osa on vasta aloitettu, osalla on 
jo kymmenien vuosien historia. Ne eivät jatku automaattisesti 
tulevalle vaalikaudelle. On kuitenkin perusteltua, että niitä 
jatketaan, kehitetään ja vahvistetaan. Ne ovat valtion olennaisia 
toimia, joilla tarjotaan jokaiselle ikäryhmälle innostavia 
liikuntamahdollisuuksia arjessa. Niiden avulla päästään 
lähemmäs tavoitetta siitä, että jokainen liikkuu terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Lisäksi Suomessa 
toteutetaan muita hyviä valtakunnallisia liikuntaohjelmia, 
esimerkiksi Liikkuvaa seurakuntaa. 

On tärkeää, että liikuntamahdollisuuksia edistetään 
yhdenvertaisesti, ja liikunta on saavutettavaa kaikille. 
Soveltavan liikunnan kohderyhmään kuuluvia arvioidaan olevan 
noin 15 % Suomen väestöstä.



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Jatketaan ja kehitetään valtakunnallisia liikunnan edistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta 
vaikutusarvioiden perusteella. 

Käynnistetään poikkihallinnollinen liikkumisohjelma, jolla puututaan liian vähäiseen liikkumiseen. 
Liikkumisohjelman työkaluina vakiinnutetaan Liikkuvat-kokonaisuus ja liikuntapolitiikan koordinaatioelin. 

Kolminkertaistetaan hyte-kertoimen perusteella jaettavat valtionosuudet kunnille ja hyvinvointialueille.

Taataan hyvät edellytykset, rahoitus ja yhdyskuntarakenne kävelylle, pyöräilylle ja ulkoilulle sekä 
arkiliikunnalle.

Vahvistetaan toimien kattavuutta elämän nivelvaiheissa, esimerkiksi perheellistyessä tai 
siirtymävaiheessa opiskelusta työelämään.

Vahvistetaan STM:n ja OKM:n välistä yhteistyötä terveyttä edistävän liikunnan lisäämisessä.

Kannustetaan ja autetaan kuntia ja hyvinvointialueita rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjuja 
hallintotasojen välille.

LIIKETTÄ ARKEEN: 

Kehitetään Liikkuvat-kokonaisuutta ja 
arkiliikunnan edellytyksiä



MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään Harrastamisen 
Suomen mallia

Tausta: Harrastamisen Suomen mallin tarkoituksena on 
mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs ja 
maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Nyt käynnissä 
olevan mallin ensimmäinen vaihe on jatkoa kevään 2021 
pilotille. Malli on jo nyt tavoittanut Suomen kunnista yli kaksi 
kolmasosaa ja sen käyttöönotto on tapahtunut vauhdikkaasti. 

Harrastamisen mallin potentiaali tunnistetaan myös 
seurakentällä ja mallin avulla tuetaan nuorten yhdenvertaisia 
harrastusmahdollisuuksia. Malli vakiinnutetaan ja kirjataan 
nuorisolakiin vuoden 2022 aikana. Seuraavalla hallituskaudella 
on syytä kehittää mallista entistä vaikuttavampi, liikuttavampi 
ja kattavammin lasten erilaisia tarpeita sekä toiveita palveleva.



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Laajennetaan Harrastamisen Suomen malli kaikkiin kuntiin tavoittamaan koko ikäluokka ja 
kasvatetaan sen rahoitusta samassa suhteessa. Pidennetään avustuskautta vuodesta kolmeen vuoteen. 

Kehitetään Harrastamisen Suomen malliin yhdenvertaisia ja mahdollistavia polkuja liikuntaharrastamiseen, 
seuratoimintaan ja urheiluyläkouluihin. Luodaan vaihtoehtoja myös tavoitteellisempaan harrastamiseen.

Edistetään mallin puitteissa etsivää liikuntatyötä, jolla torjutaan nuorten syrjäytymistä ja houkutellaan 
harrastusten ulkopuolella olevia nuoria liikunnan ja yhteisöllisen seuratoiminnan pariin.

Selvitetään ja pilotoidaan Harrastamisen Suomen mallin laajentamista toisen ja korkea-asteen opiskelijoihin.

Edistetään seurojen ja muiden paikallisten liikuntatoimijoiden roolia harrastamisen mallin palveluntuottajana.

Lisätään koulupäiviin tunti lisää liikuntaa. 

MIELEKÄS LIIKUNTAHARRASTUS JOKAISELLE LAPSELLE: 

Kehitetään Harrastamisen 
Suomen mallia



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa
Tausta: Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun 
kivijalka. Liikunnan kansalaistoiminta on Suomen suurin 
kansanliike: seuratoimintaan osallistuu peräti 1,8 miljoonaa 
suomalaista. Toimintaa tukemalla edistetään suomalaisten 
liikuntamahdollisuuksia ja huippu-urheilumenestystä. 

Seura- ja yhdistystoiminta perustuu vahvasti 
vapaaehtoisuuteen: seuroissa on yli puoli miljoonaa 
vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta on 
yhteiskunnalle kustannustehokas tapa järjestää liikuntaa ja 
urheilua. 

Seurat ovat myös tärkeä työllistäjä: noin viidesosa Suomen 
lähes 10 000 seurasta on myös työnantaja. Koronapandemian 
myötä seuratoiminta koki kovia, kun monet, etenkin lapset ja 
nuoret, putosivat harrastustoiminnan parista. Siksi nyt on aika 
tukea seura- ja yhdistystoimintaa ja auttaa suomalaisia 
palaamaan harrastusten pariin. 



YHTEISÖLLISYYTTÄ SEUROISSA: 

Tuetaan liikunnan 
kansalaistoimintaa

KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Tuetaan liikunnan kansalaistoimintaa elpymään koronapandemiasta ja 
säilytetään liikunnan ja urheilun järjestöjen avustusmäärät vähintään ennallaan. 

Mahdollistetaan seurojen ja yhdistysten rahoituspäätökset 2-4 vuodeksi kerrallaan pitkäjänteisyyden lisäämiseksi.

Lisätään yksityistä rahoitusta liikunnan kansalaistoiminnalle säätämällä lahjoitusvähennys 
liikuntaan ja urheiluun kohdistuvista lahjoituksista. 

Varmistetaan hyvät kannustimet vapaaehtoistyölle ja selvitetään mahdollisuuksia edistää harrastustoimintaa 
verotuksen keinoin.

Vahvistetaan lisärahoituksella vastuullista seuratoimintaa, yhdenvertaisuutta ja turvallista toimintaympäristöä läpi 
liikkujan polun aina harrastamisesta huippu-urheiluun. 

Tuetaan työllistymistä seuratoimintaan ja puretaan työllistymisen esteitä. Esimerkkinä toimivasta käytännöstä ovat 
nuorten kesätyösetelit.



MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ: 

Edistetään 
huippu-urheilua
Tausta: Suomalaiset ovat urheilumyönteistä kansaa. Tutkitusti 
suomalaiset arvostavat ja haluavat huippu-urheilumenestystä 
ja sen tavoittelemista. Kolme neljästä suomalaisesta on 
kiinnostunut siitä, että suomalaiset urheilijat menestyvät 
kansainvälisesti.

Urheilu luo esikuvia, jotka kannustavat liikkumaan. Huippu-
urheilijat tarjoavat myönteisiä esimerkkejä, joita muut voivat 
seurata. Huippu-urheilu edistää maamme mainetta 
kansainvälisesti. Lisäksi urheilulla on huomattava työllisyys- ja 
elinkeinopoliittinen vaikutus. 

Suomalaisilla tulee olla kilpailijamaiden urheilijoihin 
verrattuna yhdenvertaiset mahdollisuudet menestyä, emmekä 
voi jäädä huippu-urheilun tuessa jälkeen keskeisistä 
kilpailijamaistamme. Tulevaisuudessa Suomessa on oltava 
isompi joukko huippu-urheilijan polulla olevia nuoria 
urheilijoita, joilla on innostava näky tulevaisuudesta, osaavat 
valmentajat ja mahdollisuus kehittyä kansainvälisesti 
menestyväksi ammattiurheilijaksi. 



KONKREETTISIA EHDOTUKSIA:

Lisätään huippu-urheilun rahoitusta eduskunnan linjaamalle tasolle (SiVM 22/2018) sekä jatketaan nykyisen 
hallituskauden lisärahoitusta urheiluakatemioille ja valmennuskeskuksille sekä tehostamistukeen.

Edistetään huippu-urheilun ammattilaisuutta tukemalla urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita sekä parannetaan 
urheilijoiden sosioekonomista asemaa (mm. työttömyys- ja eläketurva, opintososiaaliset edut ja perheellistymisen tuki).

Tunnistetaan urheiluyläkoulutoiminta ja sen rahoitus osaksi perusopetuksen valtakunnallista rakennetta.

Vahvistetaan toisen asteen urheiluoppilaitosten rahoitusta ja asemaa.

Rakennetaan huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen verkosto ja luodaan urheilijatutkinto.

Saatetaan huippu-urheilua palvelevat liikuntapaikat ja niiden käytettävyys kansainvälisesti kilpailukykyiselle tasolle.

Edistetään kansainvälisten arvokilpailujen hakemista ja saamista Suomeen.

Edistetään huippu-urheilun tutkimusta ja sen rahoitusta.

MENESTYSTÄ JA ELÄMYKSIÄ: 

Edistetään 
huippu-urheilua

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/SiVM_22+2018.aspx


Liikunnan ja urheilun eduskuntavaalikampanja

• Useita kampanjatoimia käynnissä/tulossa
• Päättäjätapaamiset: vaikuttaminen puolueisiin ja ehdokkaisiin

• Sosiaalisen median kampanja (#liikuntaehdokas)

• Mielipidekirjoitukset lehtiin & blogit nettisivuille

• Vaalipaneelit & mediayhteistyö

 Keskeistä liikunnan ja urheilun yhteiskunnallisen merkityksen nostaminen
 Jokainen liikuntayhteisön jäsen voi vaikuttaa



Energiansäästökampanja



Olympiakomitea 
haastaa mukaan 
energiansäästö-
kampanjaan!



Miten mukaan?
• Toimintaohjeita koottu OK:n etusivulta löytyvään 

tiedotteeseen (3.10.2022): Urheilun suositukset 
energiansäästöön

• Kuluva viikko on valtakunnallinen 
energiansäästöviikko - hyvä hetki viestiä asiasta

• Myöhemminkin ehtii: Kampanja jatkuu koko 
lämmityskauden/talvikuukausien 2022/23 ajan

• Somekuvia tarjolla vapaasti käytettäväksi 
mediapankissa

• Urheilun aktiivinen osallistuminen on monelta 
kannalta perusteltua:

• Hillitään kustannuksia
• Tuetaan liikuntapaikkojen pysymistä käytössä
• Rakennetaan toiminnasta kestävämpää

https://www.olympiakomitea.fi/2022/10/03/urheilun-suositukset-energiansaastoon/
https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/1.+Energians%C3%A4%C3%A4st%C3%B6talkoot/


Suomisport ajankohtaiset



Suomisport-ajankohtaiset
• Merkkipaalu: 100 MILJOONAA euroa läpi palvelun – ilman laskutusta

• 12 uutta seuraa syys-lokakuussa, 4 uutta lajiliitoa

• PÄIVITÄ SUOMISPORT-TIETOUTESI: Webinaarit syksylle 
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organi
zers=&purpose=&searchTerm=Suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds

• Tuotekehityksessä PALJON uutta:
• TAPAHTUMAHALLINTA (liitot ja seurat): tapahtumailmoittautumisen peruminen ja 

ilmoittautumistietojen muokkaus jälkikäteen.
• RAPORTOINTI (seuroille): Raportointitoiminnot laajentuneet seuroille, saatavilla kolme eri 

raporttia:
• Laajemmat jäsentiedot
• Ryhmien ilmoittautumistiedot
• Ryhmien osallistumistiedot

• MAKSUT JA MAKSUJEN SEURANTA (seuroille): Maksut-välilehti kokoaa yhteen paikkaan 
maksujen tilanteen.

• SOVELLUS: Uusin versio 1.0.44 sovelluskaupoissa -> ilmoitukset, viestien lukeminen 
parantunut. Ilmoitukset jäävät myös talteen, voi merkata viestit kerralla luetuiksi.

• PROCOUNTOR-INTEGRAATIO: valmis!

https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=Suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds
https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=Suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds


Muut ajankohtaiset 



Tähtiseurapäivät 8.-9.10.2022 – KIITOS!!

Linkki Tähtiseurapäivien aineistoihin: 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tilaisuudet/tahtiseurapaivat/






Pohjoismaiden lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun 
seminaari järjestetään Suomessa 4.-6.11.2022
Seminaari kokoaa tänä vuonna yli 100 lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun asiantuntijaa Suomen 
Tuusulaan pohtimaan erityisesti kilpailujärjestelmiä sekä lapsilähtöistä ja vastuullista toimintaa.

Seminaarin pääpuhujina toimivat:

• Kanadalainen André Lachance
Lasten ja nuorten kilpailujärjestelmät sekä valmentajan merkitys urheilujärjestelmässä.

• Tanskalainen Søren Østergaard
Lasten ja nuorten valmentaminen niin urheilukentällä kuin myös sen ulkopuolella.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen (13.10.2022 mennessä):
https://www.lyyti.fi/reg/Nordic_conference2022

https://www.lyyti.fi/reg/Nordic_conference2022


Vuoden 
urheiluseura 2022



Vuoden urheiluseuraehdokkaiden hakeminen
• Hakuaika 1.-21.10.2022
• Ehdotuksia Vuoden urheiluseurasta saavat tehdä lajiliitot ja 

liikunnan aluejärjestöt
• Hakulinkki: https://www.lyyti.in/Vuoden_Urheiluseura_2022

• Hakemusten arviointi ja finalistien valinta
• 24.10.-28.10. Olympiakomitean tiimi arvioi hakemukset
• 2.11. valitaan kolme finalistiseuraa
• 4.11. valitut ehdokkaat esitellään Urheilugaalan 

palkintolautakunnalle
• 12.1. Vuoden Urheiluseura palkitaan Urheilugaalassa 10.000 euron 

stipendillä, jonka lahjoittaa OP Ryhmä.

Prosessin kuvaus

https://www.lyyti.in/Vuoden_Urheiluseura_2022


Vuoden Urheiluseuraa voivat ehdottaa Olympiakomitean 
jäsenjärjestöt sekä liikunnan aluejärjestöt.

VALINNAN KRITEERIT 2022
Vuoden Urheiluseuran tulee olla kaikin tavoin hyvä seura.

Tämän vuoden valinnassa teemana on vapaaehtoiset 
urheiluseuran kivijalkana 

- rekrytointi, osaamisen kehittäminen, 
palkitseminen ja vapaaehtoisten johtaminen.

Vuoden Urheiluseuran kriteerit



https://tapahtumat.tieke.fi/ev
ent/op0wl

https://tapahtumat.tieke.fi/event/op0wl


Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin blogisarja Olympiakomitean nettisivuilla.

Kannattaa tutustua:

• Petri Keskitalo: Nuorisomme hyvinvointi on vakavasti uhattuna

• Aija Saari: Pitääkö kaikkien päästä mukaan?

• Jaana Tulla: Teillä on osaamista, jota Harrastamisen Suomen malli tarvitsee

• Kirsi Martinmäki ja Tarja Nieminen: Kunnat – teillä on avaimet lasten ja nuorten harrastamisen mahdollistamiseen

• Henrika Backlund: Finlandsmodellen är livsviktig men ännu inte färdig

https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/07/petri-keskitalo-nuorisomme-hyvinvointi-on-vakavasti-uhattuna/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/15/aija-saari-pitaako-kaikkien-paasta-mukaan/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/23/jaana-tulla-teilla-on-osaamista-jota-harrastamisen-suomen-malli-tarvitsee/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/30/kirsi-martinmaki-ja-tarja-nieminen-kunnat-teilla-on-avaimet-lasten-ja-nuorten-harrastamisen-mahdollistamiseen/
https://www.olympiakomitea.fi/2022/10/06/henrika-backlund-finlandsmodellen-ar-livsviktig-men-annu-inte-fardig/


Perheliikunnan teemaviikko ja somekampanja 7.-13.11.2022

Jaetaan yhdessä perheliikunnan iloa ja yhdessäolon riemua!

Jaa viikon aikana somekanavissa perheiden liikkumisen iloa ja ideoita.

Viestitään yhdessä, että 
• kaikki liike lasketaan
• kaikki osaavat ja 
• perhe on se, minkä kukin kokee perheekseen.

• Teemaviikon slogan on "Yhdessä liikkuminen antaa mahdollisuuden loistaa"

• Käytä tunnisteita #liikkuvaperhe #familjenirörelse #familiesonthemove #perheliikunnanteemaviikko

• Lisätietoja www.liikkuvaperhe.fi -> "perheliikunnan teemaviikko".

• Viikko on kiva tapa esitellä lajiliiton omia perheliikuntakonsepteja ja innostaa liikunnalliseen elämäntapaan!

http://www.liikkuvaperhe.fi
https://www.liikkuvaperhe.fi/fi/liikkuva-perhe/liikkuva-perhe/perheliikunnan-teemaviikko.html


Aikuisliikunnan työpaja: Liikuntaa ja yhteisöllisyyttä 
urheiluseurassa työelämän jälkeen 25.10.
• 25.10. klo 12-16, Tapahtumatalo Bank, Helsinki 

• Tavoitteena 
• lisätä ymmärrystä muuttuneesta ikääntyvästä väestöstä ja sen 

mahdollisuuksista seuratoiminnalle
• jakaa osallistujien omia konsepteja
• saattaa yhteen urheiluyhteisöä ja seniorijärjestöjä 

• Ilmoittautuminen ma 17.10. mennessä: 
https://www.lyyti.in/aikuisliikunnantyopaja2510

• Suosittelemme liveosallistumista, mutta etänä voi tulla 
kuuntelemaan puheenvuorot.

OHJELMA
• 12-12.20 Virittäytyminen päivään

• 12.20-13 Ikääntyneiden liikkumisen merkitys ja mahdollisuudet 
johtaja, dosentti Katja Borodulin/Ikäinstituutti

• 13-13.30 Paneelikeskustelu: Miten nuoret ikääntyneet liikkujiksi ja 
aktiviisiksi toimijoiksi seuroihin

• 13.30-14.10 Posterikävely (Voit tuoda oman posterin mukanasi)

• 14.10-14.30 Kahvitauko

• 14.30-15 Seuratoiminnasta liikettä ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille
• Seuravetoista harrastetoimintaa ikääntyneille Kuntofutis 6-0! 

Seurakehittäjä Lasse Keski-Loppi, Suomen Palloliitto

• Nummelan Palloseura tuomassa liikettä ja hyvinvointia ikääntyneille, 
Kehittämispäällikkö Timo Tuomi, Nummelan Palloseura ja Vihdin kunta

• 15-15.25 Ryhmätyöskentelyä

• 15.25-15.40 Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

• 15.40-16 Mahdollisuus jatkaa verkostoitumista

https://www.lyyti.in/aikuisliikunnantyopaja2510


Katsaus TEA-viisariin 10.11. 

Aika ja paikka: to 10.11. klo 14-15:30, Teams

TEA-viisarista voi hakea monipuolista aluekohtaista liikuntatietoa, esim.
vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin:

• Kuinka paljon liikunta- ja urheiluseurat maksavat harjoitusvuoroista?

• Toimiiko kunnassa säännöllisesti kokoontuva liikunta- ja urheiluseurojen ja
yhdistysten sekä kunnan yhteinen asiantuntijaelin, esim. seuraparlamentti?

Tuoreita tuloksia esittelee ja työkalun käyttökoulutusta antaa THL:n johtava
asiantuntija Timo Ståhl. Käytännön kokemuksia jakaa Asikkalan
hyvinvointijohtaja Matti Kettunen.

Ilmoittaudu mukaan 7.11. mennessä. Tervetuloa oppimaan!

https://www.suomisport.fi/events/383e4001-f58f-4387-a3f0-1a17902c1e09


Muiden sidosryhmien terveiset



Urheiluseuratoimijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen
Kehitysprosessin starttityöpaja 26.10. klo 15:30, Olympiastadion

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -toiminnan myötä olemme 
kuulleet yhteistyötahoilta, että kuormittuneisuus kasvanut hurjasti 
ja seuratoimijoiden oma jaksaminen on ollut koetuksella.

Tavoitteemme on tulevana vuonna laajentaa Nuori mieli urheilussa 
-sisältöjä kattamaan elementtejä myös seuratoimijoiden oman 
mielen hyvinvoinnin vahvistamisesta, sekä tarjoamaan työkaluja 
tähän.

Nyt kutsumme sinut mukaan aloittamaan prosessia ja kehittämään 
urheiluseuroja kokonaisvaltaisesti mielen hyvinvointia tukevaksi. 
Järjestämme starttityöpajan keskiviikkona 26.10. klo 15:30-18:30 
Helsingin Olympiastadionin tiloissa.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen (19.10. mennessä).

https://link.webropolsurveys.com/S/E2E893A938EE115B


Vuosikello
seurakehittäjien verkoston tulevat tapahtumat ja tilaisuudet



SEURATOIMINNAN KEHITTÄMISTUEN AIKATAULU

• 14.10. mennessä päivitettävä lausujatiedot ministeriöön: sari.virta@gov.fi

• 1.-30.11. klo 16.15 Seuratukihaku auki

• 1.-14.12. Liittotason lausuntoaika (2vko)

• 15.12.22-5.1.23 alueellinen lausuntoaika (3vko, koska joulu & uusi vuosi)

• 9.1.23 -> OKM & AVI-käsittely alkaa

• päätökset seuratuista ”huhtikuussa” (tarkentuu vielä syksyn mittaan)

Tämän linkin alta löytyvät sekä infoslidet suomeksi ja ruotsiksi että Seuratuen infotilaisuuden video

https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/29/seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-avautuu-marraskuussa/

mailto:sari.virta@gov.fi
https://www.olympiakomitea.fi/2022/09/29/seuratoiminnan-kehittamistuen-haku-avautuu-marraskuussa/


Tähtiseura-ohjelman tukiklinikat seuroille
• Muista vinkata seuroillesi Olympiakomitean molemmista tukiklinikoista:

• Syksyn klinikat:
• 13.10. klo 17-18 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 
• 20.10. klo 17-18 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen.
• 29.11. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen. 
• 7.12. klo 15-16 Tähtiseura-ohjelman yleisesittely. 

• Ilmoittautumiset, lisätiedot: https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-
ohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/

• Mukaan ovat tervetulleita uudet Tähtiseura-ohjelmasta kiinnostuneet seurat, uudelleen auditointiin tulevat 
Tähtiseurat tai esim. Tähtiseurojen uudet/vaihtuneet yhteyshenkilöt.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/tilaisuudet/tahtiseurojen-tukiklinikat/


Tulevat tilaisuudet seurakehittäjille
2022 SYKSY

• 25.10. klo 12-16 Aikuisliikunnan työpaja (e)

• 10.11  Auditointikoulutus (e)

• 15.11. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

• 13.12. Seuratoiminnan aamukahvit (e)

Ilmoittautumislinkit ja esitysmateriaalit löytyvät 
verkoston nettisivuilta>>>

e= etäosallistuminen (Teams/Zoom) mahdollista.
Seuratoiminnan aamukahvit noin 1,5 h klo 9-10.30

2023  

• Seuratoiminnan aamukahvit kuukausittain.  Päivämäärät 
myöhemmin.

• 8.-9.2. Seuratoiminnan verkostopäivät (=seurakehittäjien 
tapaaminen)

• 12.-13.9.  Seuratoiminnan verkostopäivät 
(=seurakehittäjien tapaaminen)

• Syksy: Seuratoiminnan Aluekierros 

• 9.11. Seurojen päätoimisten päivä

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


Kiitos!

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

Microsoft Teams –ryhmät 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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