Lajin huippu-urheilusuunnitelma 2017 - 2020 OHJE

4.9.2017 Olympiakomitea/Huippu-urheiluyksikkö

Lajien kehittämis- ja tukiprosessin tavoitteet ovat:
1. Parantaa lajien, urheilijoiden ja valmentajien toiminnan laatua sekä urheilullista menestystä
2. Parantaa huippu-urheilun päätöksenteon läpinäkyvyyttä, rakentaa yhteiset menestyssuunnitelmat ja vahvistaa koordinaatiota eri
tahojen välillä (laji, HUY, urheiluakatemia, valmennuskeskus, KIHU)
3. Parantaa ja yhtenäistää arviointia lajien menestyssuunnitelmien toteutumisesta suhteessa sovittuihin mittareihin
Kehittämis- ja tukiprosessin vaihe 1: lajin huippu-urheilusuunnitelma
Tiedon kerääminen ja valmistelu tehdään urheilijan ja lajin omaa kehitystyötä varten vahvistamaan lajin, Huippu-urheiluyksikön ja
toimintaympäristöjen yhteistä toimintaa sekä lisäämään päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Kehitystyö tukee lajin käytännön toimintaa, toiminnansuunnittelua
2018 sekä lajin menestystavoitteiden toteuttamista. Työ lisää yhteisymmärrystä ja luottamusta sekä luo pohjaa yhteiselle menestyssuunnitelmalle. Prosessi
muodostaa kokonaisuuden urheilijan Pulssi yhteenvedon kanssa, jolla edistetään urheilijan valmentautumista sekä parannetaan tuen vaikuttavuutta.
Prosessi jakautuu kahteen osaan 1) lajin urheilijoiden huippu-urheilumenestys vuosina 2012-2017 ja lajin tavoitteet vuonna 2018 sekä 2018-2020 ja 20212024 olympiadeilla 2) lajin strategia ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseen. Työ tehdään lajiohjelmittain eli monilajisissa lajiliitoissa lajeittain esim.
Uimaliitto: ratauinti, uimahypyt, taitouinti, vesipallo. Paneelissa ja lajiriihessä lajit esittelevät huippu-urheilusuunnitelmansa. Tällä haetaan tiiviimpää
yhteistyötä lajin, sen toimintaympäristöjen ja Huippu-urheiluyksikön välille. Lisäohjeita lajiryhmävastaavalta.
Ohje:
Laji toteuttaa työn keskeisten toimijoidensa yhteistyönä, jota lajiryhmävastaava sparraa tarvittaessa. Tällä tarkoitetaan lajin valmennuksen johtoa,
päävalmentajia sekä liiton toiminnanjohtajaa. Lisäksi työssä voi olla mukana tarpeelliseksi katsomanne ydinjoukko muita keskeisiä toimijoita. Tämän
tarkoituksena on vahvistaa yhteistä näkemystä lajin sisällä. Suosittelemme, että tulokset ja vastaavat tiedot kerätään erikseen ja yhdessä tehtävässä työssä
keskitytään yhteisen näkemyksen rakentamiseen siitä, miten lajissa pystytään vastaamaan entistä paremmin kansainväliseen kilpailuun ja millaista tukea
siihen tarvitaan Huippu-urheiluyksiköltä ja toimintaympäristöiltä.
Työn tuloksena kirjataan lajin huippu-urheilusuunnitelma alla olevien ohjeiden mukaisesti PowerPoint diaesitykselle, joka toimii keskustelun tukena
paneelissa ja lajiriihessä. Yhteenveto tulee toimittaa Leena Paavolaiselle leena.paavolainen@olympiakomitea.fi ja lajin lajiryhmävastaavalle 10.10.
mennessä.

1. Lajin huippu-urheilumenestys ja lajin tavoitteet

Ohje

Katsaus lajin menestykseen 2012-2017, sijoittuminen kansainvälisissä
arvokilpailuissa (aikuiset ja nuoret)

1 PowerPoint dia alla olevien taulukkojen muotoon, laji valitsee ajanjakson merkittävimmät
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Tavoite ja menestymisennuste vuosi 2018
Lajin kisaohjelma vuosina 2018 - 2020
Tavoite ja menestymisennuste olympiadilla 2018-2020
Tavoite ja menestymisennuste olympiadilla 2021-2024

kilpailut

1 PowerPoint dia
Kisaohjelmaan vuosien 2018 - 2020 osalta päivämäärät ja paikat, kisojen merkitys ja lajin
panostus niihin (sekä lajin omat että monilajiset nuorten ja aikuisten arvokilpailut: EYOF,
YOG, Euroopan kilpailut, Universiadit, lajin EM-kilpailut, MM-kilpailut ja mahdolliset muut
kv-kisat).

Kuinka laji määrittelee tavoitteet ja seuraa tavoitteiden toteutumista?

2. Lajin strategia ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseen
Kuka vastaa lajin huippu-urheilutoiminnasta, millainen on lajin huippuurheilusta vastaava henkilöstö ja organisoituminen, mikä on henkilöstön
kompetenssi ja päätoimisuuden aste?

1 PowerPoint dia

Kuinka laji varmistaa kansainvälisen huippu-urheilun vaatimustasoa vastaavan
työn (esim. keskeiset yhteistyötahot, kansainväliset kontaktit ja sparraus)

1 PowerPoint dia

Lajin huippuvaiheen ohjelma:
1. Ketkä urheilijat kuuluvat lajin huippuvaiheen ohjelmaan?
2. Mikä on lajin resursointi ja resurssin kohdentuminen huippuvaiheen
ohjelmaan?
3. Mitkä ovat valmennuksen sisällöt, toimintatavat / toimintakulttuuri ja
olosuhteet, mitkä ovat lajin vahvuudet ja ratkottavat ongelmat,
kehittämistarpeet ja -toimenpiteet?

1-2 PowerPoint diaa

Lajin nuorten ohjelma:
1. Ketkä urheilijat kuuluvat lajin huippuvaiheen ohjelmaan?
2. Mikä on lajin resursointi ja resurssin kohdentuminen huippuvaiheen
ohjelmaan?
3. Mitkä ovat valmennuksen sisällöt, toimintatavat / toimintakulttuuri ja
olosuhteet, mitkä ovat lajin vahvuudet ja ratkottavat ongelmat,
kehittämistarpeet ja -toimenpiteet?

1 PowerPoint dia

Lajin kehitystyö:
Kuinka lajissa kehitetään valmentautumisen osaamista?
Mihin asioihin pitää keskittyä urheilijoiden tarpeen pohjalta?
Mitkä ovat lajin urheilutoiminnan muut strategiset painopisteet?
Millä tavoin laji rakentaa uusiutumiskykyisyyttään ja etsii kilpailuetuja?
Mitkä ovat lajin huippu-urheilutoiminnan keskeiset yhteistyötahot?

1 PowerPoint dia

Mitkä ovat lajin talousresurssit, resurssien kohdentuminen ja mikä on
resurssien tarve?

1 PowerPoint dia

