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Otsikko tähän

• Bullet point -tekstin maksimikoon tulee olla 18 pt (kuten 
leipätekstissä)

• 16 pt
• 14 pt



SEURA- JA 
JÄSENTOIMINTA



TEHTÄVÄ
Seura- ja jäsentoimintayksikkö vastaa 

Olympiakomitean seuratoiminnan 
kehittämistoimenpiteistä ja 

jäsenpalveluista. 



Olympiakomitean seura ja jäsentoimintayksikkö

15 työntekijää 

Suomisport (liitto- ja seurapalvelu, Oppimisareena)

Tähtiseura -laatuohjelma

Jäsenjärjestöpalvelut, Sporttitalo

Harrastamisen edistäminen läpi elämänkulun

Tiedolla johtaminen seuratoiminnassa

Seuratoiminnan ja järjestöjohtamisen osaamisen kehittäminen
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Seura- ja jäsentoimintayksikön organisaatio
Seura- ja jäsentoimintayksikön johto:
• Jaana Laurila, johtaja

• Suvi Voutilainen, koordinaattori

Jäsenpalvelut

• Rainer Anttila, järjestöpäällikkö, hyvä hallinto 

• Petri Heikkinen, asiantuntija, lainsäädäntö, hyvä hallinto, kurinpito, kv-asiat

• Riikka Lahti, asiantuntija, Suomisport, Sporttitalo 

• Niina Toroi, asiantuntija, järjestöjohtamisen osaamisen kehittäminen, kv-asiat

• Sari Kuosmanen, projektipäällikkö, Johtaa kuin nainen -koulutushanke



Seura- ja jäsentoimintayksikön organisaatio
Seuratoiminnan edistäminen

• Eija Alaja, asiantuntija, lapset ja nuoret 

• Ulla Nykänen, asiantuntija, aikuiset

• Anna Kirjavainen, asiantuntija, huippu-urheilu

Harrastamisen edistäminen

• Marko Viitanen, asiantuntija, lapset ja nuoret, ohjaaja- ja valmentajatoiminta 

• Maria Ulvinen, asiantuntija, lapset ja nuoret, Suomen harrastamisen malli

• Katja Volkova, koordinaattori, Suomen harrastamisen malli

Digitalisaatio

• Carita Riutta, päällikkö, Suomisport Seurapalvelu

• Katja Kyckling, asiantuntija, Oppimisareena



Jäsenpalvelut
• 89 varsinaista jäsentä,

30 kumppanijäsentä ja 4 henkilöjäsentä

• Tukipalvelut
• Jäsenten kokonaisvaltainen tuki:

Tj info, Soihtu-uutiskirje, neuvonta ja 
tapaamiset

• Suomisport:
liittopalvelu ja seurapalvelu, 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 
kurinpitojärjestelmän rakentaminen
 voimaan 2022

• Yhteiskunnallisen vaikuttamisen sisältö
• Ministeriöiden ja viranomaisten 

lausuntopyyntöihin vastaaminen
• Työryhmätyöskentely (esim. oikeusministeriön  

yhdistyslakityöryhmä)
• Kannanotot ja tuki yksittäistapauksissa 

liikuntapoliittisesti tärkeisiin tapauksiin 



Tavoitteena: Menestyvä seuratoiminta

Seuratoiminnan johtaminen vahvistuu ja laatu paranee

Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen urheilijaksi ja liikunnalliseen 
elämäntapaan

Seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijamäärät kasvavat vapaaehtoisten 
rinnalla

Edistetään Suomen harrastamisen mallia ja harrastamista koulupäivän 
yhteydessä

Seuratoiminnan tiedolla johtaminen vahvistuu ja yhteistyö 
asiantuntijaverkostojen kanssa kasvaa

Seurojen digitaalinen osaaminen lisääntyy Suomisport seurapalveluilla
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Jos halutaan maailman parhaita 
harrastajia ja urheilijoita,

parhaista seuroista, tarvitaan 
maailman parasta johtajuutta.

© Niina Toroi



Johtaminen on taito, jota voi 
kehittää. 

Menestys seuraa osaamista.

© Niina Toroi



Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Urheilijat harjoittelevat päivittäin tullakseen paremmiksi. 
Valmentajat päivittävät tietojaan säännöllisesti. 

Milloin sinä olet viimeksi 
kehittänyt johtajuuttasi?

© Niina Toroi



AMOUNT OF TRAINING

”It’s at the borders
of pain and 

suffering that the
men are separated

from the boys”

Emil ZATOPEK
4 x Olympic Winner

Mauro 
Berruto’s 
Instagram



PAREMPAA LIIKUNTAA JA 
URHEILUA

Lopputuloksen tuntee liikkuja ja urheilija.

© Niina Toroi



Menestyvä seuratoiminta
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Tällä hetkellä erityinen painotus on 
seuratoiminnan laadun kehittämisessä, 
digitaalisuuden hyödyntämisessä sekä 

vastuullisessa seuratoiminnassa.



Tähtiseura-ohjelma kehittää laatua
Ohjelma auttaa seuroja kehittämään toimintaa, myös sellaiset seurat voivat saada ohjelmasta apua, 
jotka eivät tavoittele Tähtiseuramerkkiä.

Laatuohjelmassa on kolme osioita: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilu

Laatutekijät jakautuvat neljään osioon:

Johtaminen ja hallinto (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)

Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)

Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)

Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

Ohjelmaan on rakennuttu yhteiset laatutekijät, joita vasten seura peilaa omaa toimintaa --> auditoijat arvioivat seuran toimintaa  yhdessä löydetään seuran 
kehittämisen kohteita.  Hyväksytty auditointi antaa seuralle Tähtimerkin.  Auditointi uusitaan kolmen vuoden välein.  Auditoinnista vastaa lajiliitto.

Seuran kehittämisalustana on Suomisportin sisällä oleva Tähtiseura –verkkopalvelu, joka toimii kehittämisen apuna. Lisäksi seuroille on tarjolla paljon erilaisia 
maksuttomia työkaluja, jotka auttavat kehittämistyössä esim. palautekyselyt (vanhemmille, seuratoimijoille ja eri ikäisille harrastajille).

Vastuullisuusasiat on upotettu osaksi Tähtiseuralaatutekijöitä!

Tähtiseuroille järjestetään erilaisia tapaamisia alueellisesti, verkossa sekä kerran kahdessa vuoden valtakunnalliset Tähtiseura –päivät (2-3.10.2021, Helsinki)







TÄHTISEURA-OHJELMAN FAKTOJA 
Yhteensä560 Tähtiseuraa 

541 lasten ja nuorten seuraa 
101 aikuisten seuraa
18 huippu-urheiluseura (polulla7 uutta lajiliittoa)

Ohjelmassa mukana 45 lajia.

94 % Tähtiseura-ohjelman kehitysprosessin käyneistä seuroista piti ohjelmaa seuralle 
hyödyllisenä. (Kihun tekemä arviointi)
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.
Koko urheilu- ja liikuntayhteisön oma 

digitaalinen palvelu, mikä helpottaa liittojen, 
seurojen ja liikkujien arkea, vahvistaa urheilun 

vetovoimaa sekä tuottaa laadukasta dataa!

Palvelun avulla urheiluyhteisö voi 
tulevaisuudessa vastata kysymykseen 

”Miten suomalaiset liikkuivat tänään?”

 

Kiinnostuitko?

Sinua palvelee Suomisport
suomisport@olympiakomitea.fi

Kaikki seuran digityökalut yhdestä 
palvelusta – jotta sinä voit keskittyä 

oleelliseen!



SUOMEN 
HARRASTAMISEN

MALLI

Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle 
lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton 

harrastus koulupäivän yhteydessä.
Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten 

kuuleminen harrastustoiveista, olemassa 
olevien hyvien käytäntöjen ja 

toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun 
ja harrastustoimijoiden yhteistyö.



Harrastaa liikuntaa - tulotaso

Talouden tuloilla 
erittäin vahva 

yhteys liikunnan 
harrastamiseen

Alle 10 000 Yli 100 000

50 %

80 %




