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Seuratoiminnan rajoja ja kehittämisen tasoja
etsimässä
Tämä raportti sukeltaa urheiluseuratoiminnan monipuoliseen ja monimuotoiseen
maailmaan.
Tavoitteena
on
kuvata
nykyistä
urheilun
ja
liikunnan
toimintaympäristöä ja arvioida seuratoiminnan nykytilannetta. Raportti esittelee
myös urheiluseurojen kehittämisen yleisimpiä toimenpiteitä ja tukipalveluja
tuottavia tahoja.
Raportti nostaa esille seuraavia isoja peruskysymyksiä. Millainen rooli ja asema
urheiluseuratoiminnalla tulisi olla suomalaisessa yhteiskunnassa? Millainen rooli ja
asema urheiluseuroilla tulisi olla liikunta- ja urheilukulttuurin kokonaisuudessa?
Minkä osuuden seurojen tulisi kantaa 2020 visiosta: ”Olemme maailman liikkuvin
urheilukansa”?
Tämä raportti lähestyy seuratoimintaa pääosin ”ylhäältä” järjestöjen ja
valtakunnallisten toimijoiden suunnasta. Haastattelimme seuratoimintaa hyvin
tuntevia henkilöitä. Kävimme arvioivaa keskustelua seuratoiminnan tilanteesta ja
taustatahojen omasta roolista seuratyön tukena. Pyrimme katsomaan tilannetta
myös seurojen ja seuraihmisten näkökulmasta. Varmistaaksemme tämän
olennaisen tulokulman kysyimme asioista myös seuraihmisiltä. Pasi Koski ja muut
seuratoiminnan tutkijat ovat tuottaneet jo aiemmin paljon hyvää perusaineistoa
seurojen näkökulmasta. Toivomme, että tässä valittu lähestymiskulma täydentää
olemassa olevia tietoja.
Tämä raportti on selvitys, ei tutkimus. Raportin tietoja ja ajatuksia on kerätty
liikunnan, urheilun ja seuratoiminnan asiantuntijoiden haastatteluista.
”Haastateltavien suorat
tämäntyylisestä fontista”.

kommentit

erottaa

tekstistä

heittomerkeistä

ja

Pyysimme haastatelluilta henkilöiltä rehellistä ja reipasta arviointia. Toivottavasti
olemme osanneet jäsentää tietoja ja poimia olennaiset ajatukset tähän raporttiin.
Raportin tietolähteinä on käytetty myös olemassa olevia tutkimuksia ja erilaisia
laji-, järjestö-, alue- ja kuntakohtaisia selvityksiä.
Tämä raportti ei anna oikeita vastauksia tai tee valintoja. Tavoitteena on herättää
keskustelua ja löytää oikeat kysymykset ja tulokulmat urheiluseurojen
kehittämiseen. Loppuun on kerätty johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia, auttamaan
yhteisten ja erillisten kehittämistoimenpiteiden valinnassa.
Kiitos kaikille haastatelluille ja tietoja välittäneille henkilöille.
Asiaan perehtyminen ja keskustelu jatkukoon!

Sirpa Korkatti

Pasi Mäenpää
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1. Yhteiskunta ja elämäntavat muuttuvat
Elämme yhä kansainvälisemmässä maailmassa. Olemme osa EU:ta, työ- ja vapaaajan matkat ulkomaille ovat lisääntyneet, kansainvälinen uutisvirta on paljon esillä
mediassa, World Wide Web on nimensä mukainen, parantunut kielitaito helpottaa
kaikenlaisissa
kontakteissa,
suomalaisia
asuu
ja
urheilee
ulkomailla.
Maahanmuuttajien osuus Suomessa on myös lisääntynyt.
Suomalaisuus ja
kansainvälisyys sekoittuvat vääjäämättä.
Teknologinen kehitys ja varallisuuden lisääntyminen on helpottanut arkielämää.
Auto, puhelin, hissi ja bussi vähensivät liikettä jo kauan sitten. Nyt kakkosauto,
kakkostelevisio, kännykän muotoinen monitoimilaite ja lisääntyvät liukuportaat
vähentävät edelleen arjen liikkumista jo lähelle nollaa.
Kansallinen muuttoliike kasvukeskuksiin ja haja-asutusalueiden ikärakenteen
vanheneminen jatkuvat. Kuntakarttaa ja kunnallisia palveluja järjestellään uusiksi.
Julkisen, kaupallisen ja kolmannen sektorin kylkeen sovitellaan jo uusia sektoreita
tai tunnustetaan vähintään, että raja-aidat näiden sektorien välillä ovat
madaltuneet ja osin myös sekoittuneet.
”Nyt elämme tämän perinteisen sektorijaon kanssa hankalaa välivaihetta. Tilanne
voi selkeytyä ja olla ihan toinen kymmenen vuoden päästä.”
”Onko ry-aika jo ohi? Me olemme niin kuluttajia.
kuluttajuus-aallossa?”

Vai olemmeko nyt vain

Perheiden arki ja elämänrytmi on muuttunut. Keskivertoperheissä vakavaraisuus on
tuonut elämänlaatua, mutta myös pidempiä työpäiviä. Tiivis viikkorytmi vähentää
perheiden yhteistä aikaa ja yksilöllistää perheenjäsenten elämänrytmiä monella
tavalla. Ydinperheiden lisäksi uusioperheet, yksinhuoltajat, monikulttuuriset perheet
ja sinkkutaloudet värittävät perhemuotojen kirjoa.
Kasvava vakavaraisten ja
vireiden eläkeläisten ryhmä on myös kohtuullisen uusi ilmiö väestörakenteessa.
Lapset ja nuoret tottuvat nykyään koulussa vanhempiinsa verrattuna erilailla
rytmitettyyn opetukseen, eriyttämisen eri muotoihin ja valinnaisuuteen. Erilaiset
projektit, ryhmätyöt ja vierailut ovat koulussa nykyään yleisempiä kuin aikanaan
heidän vanhemmillaan. Vanhemmillakin työnteon tavat ja rytmi on muuttunut.
Erilaiset projektit, omatoimisuus ja kehittämispalaverit kuuluvat lähes kaikkien
työnkuvaan.
Virtuaalipelaamisen monet eri muodot kiehtovat ja ne tarjoavat jännitystä ja
haasteita. Sosiaalisesta mediasta löytyy nopeasti vertaisryhmiä ja julkiselle
esiintymiselle löytyy monta eri tasoa. Esiintymisen voi aloittaa omalla
kännykkävideon jakamisella ystävilleen ja rohkeimmat voivat jatkaa YouTubessa,
Idols -kisassa tai BB-talossa. Kilpailut ovat laajentuneet ainakin soittamiseen,
laulamiseen yksin ja yhdessä, sekä ruuanlaittoon. Urheilun tarjoama jännitys ja
julkinen esiintyminen on saanut paljon uusia haastajia.
Yhteiskunta ja elämäntavat ovat muuttuneet monella tavalla ja tasolla. Liikunta- ja
urheilukulttuuri elää tiiviissä vuorovaikutussuhteessa ympäröivän yhteiskunnan
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kanssa. Pasi Koski kiteytti yleisympäristön muutoksen vuonna 2009: ”Suomalainen
yhteiskunta
on
nyt
moniarvoisempi,
ristiriitaisempi,
eriytyneempi,
ennustamattomampi ja impulsiivisempi.”

2. Urheilun ja liikunnan muutoksia
Liikunta ja urheilu eri muodoissaan on iso osa suomalaista yhteiskuntaa. Lähes
kaikki suomalaiset ovat fyysisesti aktiivisia edes jollain tavalla. Kaksi miljoonaa
suomalaista seuraa televisioista huippu-urheilun kiinnostavimpia lähetyksiä. Yli
miljoona suomalaista osallistuu vuosittain urheiluseuratoimintaan.
Urheilun ja liikunnan tarina on muhinut ja kehittynyt maassamme yli 150 vuotta.
Aluksi tarinan pääpaino oli hyväkuntoisten urheilussa, mutta 1970 - 80-luvuilta
lähtien on korostuneesti noussut esille kaikkien kansalaisten liikunta. Tarinan
ilmaisu on saanut viime vuosina lisäsävyjä uusista termeistä kuten fyysinen
aktiivisuus, terveys ja hyvinvointi.

2.1. Huippu-urheilu kansainvälistyy ja kansallinen urheilu
laajenee
Kilpa- ja huippu-urheilu elää tiiviissä vuorovaikutuksessa kansainvälisen urheilun
kanssa. Huippu-urheilun kaupallinen arvo on noussut huimiin mittasuhteisiin.
Olympiakisojen, jalkapallon ja muutamien muiden suurien lajien ympärillä pyörivät
rahasummat ovat tähtitieteellisiä ja yksittäisten urheilijoiden palkat ovat
käsittämättömiä. Yksittäisen Englannin valioliigaseuran liikevaihto vastaa lähes
kaikkien suomalaisten urheiluseurojen yhteistä liikevaihtoa.
Huippu-urheilu on kiinnostavaa viihdettä. Urheilu on kaupallisten televisioyhtiöiden
vetovoimaisin tuote ja se toimii maksukanavien hyvänä sisäänheittäjänä. Suuri osa
valtalajeista ja huipputapahtumista on siirtynyt maksukanavien taakse.
Huippu-urheilun viihteellistyminen ja suuri liikevaihto on tuonut mukanaan myös
negatiivisia asioita ja niiden mediahuomiota. Erilaiset riidat, talousongelmat,
sopupelit, doping ja väkivaltainen fanikulttuuri ovat median ja suuren yleisön
mielestä myös mielenkiintoista viihdettä. Kansainvälistä viihteellistynyttä huippuurheilua seurataan aktiivisesti, mutta sen toimintalogiikan yhdistäminen
suomalaiseen vapaaehtoisuuteen perustuvaan urheiluun on vaikeaa ja pääosin
tarpeetonta.
Kansallinen kilpaurheilu on jäämässä kansainvälisen urheilun jalkoihin ainakin
mediassa. Kansalliset kisat ja sarjat, jopa SM-kisat kärsivät inflaatiota. Media
kääntää suuren yleisön huomiota yhä enemmän kansainväliseen tarjontaan ja eri
lajien arvokisoja voidaan seurata lähes viikoittain. Tästä yhtenä osoituksena oli
Tampereen kaupungin urheilijoiden palkitsemiset vuoden 2011 ansioista. Tampere
palkitsi yhdeksän maailmanmestaria ja 34 Euroopan mestaria.
Vasta näiden
jälkeen jaettiin tunnustukset 245 Suomen mestarille.
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Kansallista kilpaurheilua haastaa myös fanikulttuurin painotuksen muutokset.
Fanikulttuuri on kääntymässä myös kansainväliseen suuntaan. Nuorten
urheilijoiden suosikit ovat yhä useammin kansainvälisiä urheilijoita. Lapset
tunnistavat jalkapalloilijoita paremmin Euroopan mahtiseuroista kuin kotimaan
Veikkausliigasta. Koulujen välitunneilla ei kotimaisia keräilykortteja juuri näe. Myös
kansallisten kilpailujen ja pelien seuraaminen paikanpäällä on vähentynyt erityisesti
nuoremmissa ikäryhmissä.
Kansallinen urheilu on ollut
pitkään
seurojen
ja
urheilukulttuurimme
keskeinen tekijä ja sillä on
vahva
historiallinen
perinne. Vuosisadan alussa
kansallista
itsetuntoa
juostiin maailmankartalle.
Urheiluseuroilla on ollut, ja
on osittain edelleen, iso
merkitys
paikkakunnan
identiteetille. Urheiluun ja
seuratoimintaan on liittynyt
eri vuosikymmeninä myös poliittisia merkityksiä.
Viime vuosikymmenien aikana liikunta- ja urheilulajien kirjo on kasvanut.
Valtionapua nauttivia lajiliittoja on nykyään 75 ja niiden alaisten eri
kilpailumuotojen kirjo on vielä moninkertaistunut. Junioriurheilussa kilpaileminen
aloitetaan yhä aikaisemmin, naisten kilpailulajit ja -muodot ovat jo lähellä miesten
vastaavia, veteraaniurheilu ja vammaisurheilu eri muodoissaan laajentavat
kilpaurheilun muotoja vuosi vuodelta. Suomessa kamppaillaan vuosittain huikea
määrä eri tason kilpailuja ja otteluita.
Urheilu on lasten ja nuorten ylivoimaisesti suosituin harrastus. 43 % lapsista ja
nuorista (3-18v) osallistuu organisoituun urheiluun vuosittain. 11-vuotiaana
osallistuminen on huipussaan. 1970-luvulla seuraharrastajia oli puolta vähemmän.
Silloin mukaan lähtivät vain koululiikunnan 9:n ja 10:n oppilaat, nyt mukana paljon
myös 7:n ja 8:n oppilaita. Urheilun harrastaminen aloitetaan yhä aikaisemmin.
Urheilun harrastusryhmiä löytyy yhä useammin jo 3-5-vuotiaille ja 6-vuotiaista jo
45 prosenttia osallistuu vuosittain urheiluseurojen toimintaa. Samaan aikaan
poliittisilla, nuoriso- ja kulttuurialan järjestöillä on haasteita jäsenmäärän
kehityksen kanssa.
Urheilun harrastamisen kustannusten nousu on ollut 2000-luvulla yleinen
puheenaihe. Etenkin kilpaurheiluun panostavien osalta kustannukset alkavat olla
monen perheen sietorajoilla. Kasvukeskuksissa valtalajeissa yli 11-vuotiaan
harrastuksen seuramaksujen yleinen taso kuukaudessa on 200 - 400 euroa. Tähän
päälle pitää laskea vielä varusteiden, kuljetusten ja mahdollisten lisäpalvelujen
kustannukset.
On arvioitu, että urheiluseurojen liikevaihto on vuodessa 500 miljoonaa euroa ja
kotitalouksien osuus urheilusta vielä toiset 500 miljoonaa euroa. Ei ihme, että
urheilun ja seurojen liepeille on ilmaantunut monenlaisia palveluja ja kauppamiestä.
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Kustannukset ja seurojen liikevaihdon kehitys on ollut niin huimaa, että nousu
tuskin taittuu lähivuosina.
”Rahoituksissa on tulossa katto vastaan. Jossain isoissa päätoimisten seuroissa on
harrastajamäärät lähtenyt jopa laskemaan.”

2.2. Liikunnan merkitys ja eri muodot laajenevat
Huoli kaikkien kansalaisten fyysisestä passivoitumisesta on noussut viimeiset
vuosikymmenet yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi. Vielä 1970-luvulla urheilu
ja sen edistäminen painottui liikuntapolitiikassa, mutta 1980-luvulla keskustelu ja
toimet alkoivat monipuolistua kuntourheiluun ja liikuntaan.
Myöhemmin
tulokulmat ja vivahteet ovat vielä monipuolistuneet ja käyttöön on tullut uusia
termejä terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Olemassa olevan termiviidakonkin
perusteella liikuntakulttuurin moniarvoisuus ja monimuotoisuus on lisääntynyt.
Liikunnan vahvaa esiinmarssia on vauhdittanut myös monta yksittäistä asiaa. 1970luvun lopussa Liikuntatieteellinen tiedekunta muutti nimensä ja muokkasi myös
sisältöpainotuksiaan liikunnan ja terveyden suuntaan. Liikuntalain myötä vuonna
1980 kuntien rooli kääntyi vahvasti kaikkien kansalaisten liikuttamiseen. 1993
valtakunnallisten järjestöjen uudelleen järjestely antoi tilaa uusille järjestöille myös
liikunnan edistäjinä. Ihmisten erilaiset tarpeet ja monipuolinen kysyntä on
laajentanut ja moniarvoistanut myös urheiluseurojen toimintaa eri paikkakunnilla.
”Ennen urheilu oli urheilua, nyt liikunta eri muotoineen vie tilaa urheilulta.”
”Lopetetaan keskustelu oikeasta ja väärästä urheilusta. Elävä ja monimuotoinen
liikuntakulttuuri on rikkaus.”
Liikunta ja sen edistämistyö on jakaantunut laajalle. On kilpa- ja harrasteluonnetta.
On terveys, hyvinvointi, ulkonäkö ja elämystavoitteita. On lapsia, nuoria, aikuisia ja
eläkeläisiä. On erityisryhmiä.
Toimijoina urheilun ja urheiluseurojen rinnalla toimii yrityksiä, kuntia,
kansalaisopistoja ja muita järjestöjä. Suuri osa liikunnasta tapahtuu etenkin
aikuisilla ilman minkäänlaista organisointia omatoimisesta yksin tai kaverien
kanssa.
Eri liikuntamuodot ja harrastamisen tavat ovat laajentuneet ja muuttuneet. Lasten
ja nuorten liikunnassa organisoitu toiminta kasvaa, mutta omatoimiset ulkoleikit ja
pelailut vähenevät. Muutamia uusia liikunnanmuotoja on syntynyt. Trampoliinit ovat
yleistyneet ja ”Duudson”-henkinen temppuilu eri muodoissaan kiehtoo, ainakin
poikia. Nuorison tempputaito ja tasapaino saa uusia ärsykkeitä, mutta samaan
aikaan peruskunto heikkenee.
Rulla- ja lumilautailua harrastetaan kaveriporukoissa. Kamppailulajien kirjo kasvaa
vuosi vuodelta. Tanssi ja sen eri tyylilajit kiinnostavat etenkin tyttöjä ja naisia. Eri
liikuntamuotojen ympärille syntyy omia epävirallisia ”heimoja” ja kaupalliset
toimijat haistavat nopeasti kasvavan kysynnän. Uusien lajien ja trendien
markkinointi on luovaa ja osallistavaa.
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Kehitys on ollut osittain myös ”konservatiivisista”. Viime vuosina perinteiset
liikuntamuodot kuten juoksulenkkeily ja kuntosaleilla käynti ovat vahvistaneet
osuuksiaan.
Pallopelit ja kävelylenkkeily pitävät pintansa, tosin kävelyä
vauhditetaan yhä useammin sauvoilla.
Urheilun ja liikunnan päätoimiset työntekijöiden määrä on kasvanut. Liikunnan ja
urheilun ohjaustoiminta ja olosuhteiden ylläpito työllistää maassamme yhteensä
noin 17 000 henkilöä. Yksityinen sektori työllistää noin 6000 henkilöä, kunnat noin
5000, urheiluseurat noin 3500, koulujen ja oppilaitosten liikunnanopetus noin 2000
ja muut valtakunnalliset liikuntajärjestöt noin 600 päätoimista työntekijää.
Urheiluseuroissa päätoimisten työntekijöiden kasvuvauhti on arvioitu olevan 5-10
prosenttia vuodessa. Vapaaehtoisia aikuisia toimii urheiluseuroissa vuosittain noin
500 000.
Katsoi nyt käsillä olevaa tilannetta kuinka päin tahansa, niin liikunta ja
urheilukulttuuri
on
laajentunut
ja
monimuotoistunut.
Tavoitteiden
ja
toimintatapojen kirjo on suuri. Kukaan ei yksin hallitse tätä massiivista
kokonaisuutta. Parhaiten tilannetta ohjaavat ihmiset omilla valinnoillaan.
”Samalla maalilla maalataan suurempaa seinää. On selvää, että maalipinta
ohenee.”

EXTRA:
Laajassa kokonaisuudessa haasteeksi muodostuu
resurssien ja olosuhteiden jakaminen. Resurssien
jako tapahtuu kunnallisesti ja valtion osalta lähes
aina samasta ”korista”. Aika ajoin kilpaurheilusta
innostuneet ihmiset ”kivittävät” liikunnan ja
hyvinvoinnin edistäjiä ja yhtä tarmokkaasti kivet
lentävät takaisin. Inhimillinen jännite on syntynyt,
jonka kanssa täytyy oppia elämään. Tai resursseja
pitää erottaa, kohdentaa tai priorisoida entistä
selkeämmin.
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3. Muutoksia urheiluseurojen toiminnassa
Urheiluseurojen historia on maassamme yli 150 vuotta vanha. Alussa lajeja ja
seuroja oli vain muutamia, mutta nyt 2010-luvulla urheiluseurojen ja lajien määrä
on kasvanut ja toiminta monimuotoistunut moninkertaiseksi. Noin miljoona ihmistä
eli viidennes suomalaisista on vuosittain mukana organisoidussa liikunta- ja
urheiluseuratoiminnassa. Luku on suuri, mutta tuoreet vertailutiedot osoittavat,
että muutamissa Pohjois-Euroopan maissa kuten Hollannissa ja Tanskassa ihmisten
osallistuminen seurojen toimintaan on vielä yleisempää.
Kansainvälisesti Pohjois-Euroopan seuratoimintakulttuuri on ainutlaatuinen.
Monissa maissa koulut ovat urheilu- ja liikuntakulttuurin vahva perustoimija.
Pohjois-Amerikassa neljä isoa palloilulajia ja niiden ammattiurheilun jättiseurat
jättävät ison varjonsa muulle urheilulle. Isossa osassa maapalloa jalkapallo ja
jalkapalloseurat dominoivat paikallista urheilua. Kehitysmaissa vain murto-osalla on
mahdollisuus osallistua urheiluun ja urheiluseurojen toimintaan.
Euroopan Unionissa on ollut suuria haasteita ymmärtää pohjoismaista
urheiluseurojen
toimintaideologiaa.
Keskija
Etelä-Euroopassa
käsite
urheiluseurasta assosioituu nopeasti koskemaan jalkapalloa ja suuren liikevaihdon
ammattilaisseuroja. Pohjoismainen vapaaehtoisuuteen perustuva seuratoiminta
tuntuu eksoottiselta Etelä-Euroopasta käsin. Real Madridia ja Vehkalahden Veikkoja
on vaikea asettaa samaan viitekehykseen.

3.1. Urheiluseurojen rooli ja asema liikuntakulttuurissa
Urheiluseurojen rooli ja asema suomalaisessa liikuntakulttuurissa on keskeinen ja
suuri. Fyysinen aktiivisuus, liikunta, urheilu ja huippu-urheilu muodostavat
kuitenkin laajan ja laadullisesti haastavan kokonaisuuden. Vastuita ja roolia riittää
myös muille toimijoille.
Oheiseen kuvaan on hahmoteltu urheiluseurojen roolia ja asemaa tässä laajassa
kokonaisuudessa. Urheilun toteuttajana seuroilla on merkittävä rooli, mutta
liikunnan ja huippu-urheilun toteuttajia löytyy seurojen rinnalla kohtuullisen paljon.
Liikuntaa ja huippu-urheilua toteuttavat ainakin lajiliitot, koulut, armeija, yritykset
ja muut järjestöt. Liikkumista, liikuntaa ja omatoimista harjoittelua tapahtuu
omatoimisesti yksin, mutta myös perheen ja kavereiden kanssa.
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Fyysinen aktiivisuus

Liikunta

Urheiluseurojen
toiminta

Urheilu

Huippuurheilu

Kuva 1:Seuratoiminnan asema suomalaisten fyysisen aktiivisuuden, liikunnan, urheilun ja huippuurheilun toteuttajana (Lähde: Muokattu versiosta 10 teesiä ja 100 lupausta / Demos ja Nuori Suomi
2011 ).

Urheiluseurat huippu-urheilun toteuttajina
Huippu-urheilu on liikunta- ja urheilukulttuurimme näkyvin osa. Huippu-urheilu
innostaa seuroja ja seuraihmisiä. Oman seuran edustusjoukkueen tai
edustusurheilijoiden menestys on monelle seuralle ja seuraihmiselle tärkeää. Toki
vuosi vuodelta löytyy enemmän seuroja, jotka rajaavat ”edustusurheilun” pois
oman seuransa ydintavoitteista.
Suomessa on myös isoja näkemyseroja siitä, mikä on huippu-urheilua ja mikä ei
ole. Palloilussa pienen paikkakunnan ja pienen seuran perspektiivistä 2-divisioonan
miesten edustusjoukkue on huippu-urheilua, mutta joidenkin valtakunnallisten
aisantuntijoiden silmissä se on vain aikuisten harrasteurheilua. Seurajohtajien
logiikalla laskettuna Suomessa voi olla 50 000 huippu-urheilijaa, kun taas
Olympiakomitean perspektiivistä huippu-urheilijoiksi luokittelu voi päätyä 500
urheilijaan.
”Huippu-urheilulle en antaisi kovin isoa osaa. On niin kapea osa seuratoiminnan
kokonaisuutta.”
Lasten urheilu on huippu-urheilun tärkeä perusta ja sen rooli seuratoiminnan
ydintehtävänä tunnustetaan laajasti. Lasten urheilussa on mukana niin paljon
harrastajia, että vain harvalla lajiliitolla riittää lasten urheiluun resursseja ja omia
operatiivisia
toimenpiteitä.
Valmentajien
kouluttaminen
ja
tukipalvelut
seurajohdolle ovat perinteisiä välillisiä keinoja auttaa lapsuusvaiheen urheilua
seuroissa.
”Huippu-urheilun näkökulmasta tarkasteltuna urheiluseurojen tärkein tehtävä on
lasten urheilutoiminta.”
”Seuran hirmuisen tärkeä rooli on imurin rooli. Vetää mukaan paljon 4-12vuotiaita.”
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Nuorten urheilussa ja etenkin aikuisten huippu-urheilussa seuratoiminnan osuus
kokonaisuudesta pienenee. Palloilulajeissa se voi olla edelleen iso, mutta
yksilölajeissa seuran omien toimenpiteiden merkitys vähenee. Ideologisesti urheilija
on ytimessä ja asioita katsotaan urheilijan silmin, ei seuran. Jos urheilijan etu vaatii
valmennuksen laadun parantamista, niin useasti parannus löytyy valmentajaa
vaihtamalla, toisesta seurasta tai seuran ulkopuolisten toimijoiden toimenpiteistä.
Vain harvoin jaksetaan ja ehditään auttamaan seuraa parantamaan oman
toimintansa laatua. Yksilön etu vaatii nopeampia ratkaisuja ja perinteisesti nämä
ratkaisut ovat monelle seuralle vaikeita hyväksyä. Oman seuran huiput karkaavat
seurasta tehokkaamman valmennuksen pariin. Toki joskus myös suurempien
setelien perään.
Huippu-urheilun kannalta olennaisin asia on urheilijan arkinen ”mikroympäristö” eli
oma harjoitusryhmä tai joukkue, koti ja koulu. Huippu-urheilun ydinlaadun eli
hyvän valmennuksen kannalta urheiluseura on liian laaja ja monisäikeinen toimija.
Huippu-urheilussa halutaan vaikuttaa suoraan itse urheilun laadun ytimeen eli
valmennusryhmään ja siellä olevaan yksilöön. Suomessa on urheilijoita, jotka ovat
päässeet huipulle, vaikka oman urheiluseuran toiminta oli huonoa. Vastaavasti
ulospäin hyvinkin ryhdikkäästä, aktiivisesta ja isosta seurasta ei välttämättä tule
montaa huippu-urheilijaa, jos oman valmennusryhmän toiminta on huonoa.
”Hyväksi urheilijaksi vaaditaan
hyvä ryhmä. Ei välttämättä
hyvää seuraa.”
”Onko kymmenen vuoden
päästä tavoite, että
urheiluseuroilla ei ole enää
huippu-urheilua?”

Kansallinen kilpaurheilu
seuratoiminnan ytimenä

EXTRA: Parhaillaan käynnissä oleva
huippu-urheilun muutostyössä
urheiluseuroja arvostetaan perustoimijana,
mutta operatiivisista tehostamistoimista
vain harva koskee urheiluseurojen omaa
toimintaa. Operatiivista voimaa haetaan
pääosin valmentajien osaamisen
kehittämisestä ja vahvistuvista urheiluakatemioista. Paljon on puhuttu myös
valmennuskeskusten, koulujen,
oppilaitosten ja lajiliitojen entistä
aktiivisemmasta roolista huippuurheilijoiden tekijöinä. Päälle kun vielä
lisätään mausteena yksittäisten
urheilijoiden siirtymiset ulkomaiseen
valmennukseen ja kansallinen
managerivetoinen tallitoiminta. On vahvoja
viitteitä, että huippu-urheilussa seurojen
rinnalla toimii jatkossa yhä enemmän
toimijoita ja lisäpalveluja tarjoavia
järjestelmiä.

Kansallisella kilpaurheilulla on
seurojen ytimessä pitkä historia
ja syvälle juurtuneet traditiot.
Kuinka
seura
menestyi
valtakunnallisessa
ja
alueellisessa
kilpailutoiminnassa?
Kuinka
seuran huiput pärjäsivät SMkisoissa? Kuinka eri ikäluokat
tytöissä ja pojissa pärjäsivät?
Tuliko
veteraanimenestystä?
Montako pikkulasta osallistui
seuran
sisäisiin
kilpailuihin?
Kuinka monta eri tason kilpailua
tai ottelua järjestettiin? Monen
seuran peruslistaa, joka toistuu puheenjohtajien vuosikatsauksessa.
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Kilpailut, ottelut ja tapahtumat ovat seuraväelle juhlahetkiä. Seuraväkeä ja
vanhempia kokoontuu paikalle. Seuran nimi näkyy ja kuuluu. Kilpailuissa on
mahdollisuus rakentaa seuran yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä. Kilpailut kiehtovat
yksilöitä, mutta myös seuraa laajemmin.
”Seuratoiminnan ydin on kansallisessa ja alueellisessa kilpaurheilussa.”
Seuran
sisäiset,
paikalliset,
alueelliset
ja
valtakunnalliset
kilpailut
ja
pelit
toimivat
kilpailutoiminnan
perustasoina.
Pikkulapset
toimivat
pääosin
lähikentillä,
mutta
nykyään
pitemmätkin
kilpailumatkat
tulevat ohjelmaan mukaan jo
kohtuullisen nuorilla urheilijoilla.
Myös
kansainvälinen
kilpailutoiminta ja osallistuminen
kansainvälisiin
turnauksiin
on
yleistynyt.
Omien
kilpailutapahtumien
pyörittämisestä on tullut usean
seuran perustehtävä. Seuralle on
iso työ organisoida kaikki vuoden
sisäiset
pelit
ja
kilpailut,
alueelliset sarjapelit ja kilpailut,
mahdolliset erilliset turnaukset ja
valtakunnalliset arvokilpailut.

EXTRA: Suomesta löytyy myös seuroja, joilla
kilpailutapahtumien ja turnausten
järjestäminen on organisoitu seurassa
paremmin kuin itse valmennustoiminta.
Seuran päätehtäväksi voi muodostua
kilpailutoiminta, kun valmentajat hoitavat
autonomisesti urheilijoiden valmennuksen
omissa ryhmissään. Seuran hallituksessa voi
olla enemmän kilpailujen järjestämisen ja
talouden asiantuntemusta, kuin valmennuksen
asiantuntemusta. Eikä valmennuksen ja
harjoittelun laatu arkisena perusasiana mahdu
kovin usein edes käsiteltävien aiheiden listalle.
Kilpailujen ja turnaustoiminnan suuri rooli
seuratoiminnan ytimessä on inhimillistä, kun
siitä saatavat tuotot ovat vielä monelle
seuralle merkittävä osa seuran
kokonaisbudjetista.

”Kumpi on seuroille tärkeämpää,
kilpailutoiminnan pyörittäminen
vai hyvän valmennuksen järjestäminen? ”
Urheiluseurat harrasteliikunnan toteuttajina
Vaikka kilpaurheilu on monen seuran ydintä, niin viime vuosikymmeninä myös
harrasteliikunta, ilman kilpailuihin osallistumista, on löytänyt tiensä monen seuran
toimintavalikkoon. Seurakenttään on tullut viime vuosina myös muutamia
harrasteliikunnan erikoisseuroja.
3-18-vuotiaita lapsia ja nuoria on vuosittain seuratoiminnassa mukana 420 000 ja
näistä 120 000 ei osallistu kilpailutoimintaan. Seurojen aikuisliikkujista arviolta joka
kolmas ei osallistu kilpailutoimintaan eli urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnassa on
mukana yhteensä noin 250 000 - 300 000 ”harrasteliikkujaa”.
Pienten lasten uimakoulut, jalkapallon futistiimit, jääkiekon luistelukoulut, erilaiset
jumppa- ja liikuntakerhot ovat tyypillisiä toimintamuotoja, joissa ei osallistuta vielä
kilpailutoimintaan.
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Nuorten ja aikuisten osalta löytyy myös lajikulttuureja, joista löytyy paljon
seuraharrastajia, mutta vain vähän kilpailulisenssien lunastajia. Tällaisia lajeja ovat
ainakin voimistelu, ratsastus, tanssi ja erilaiset budo- ja kamppailulajit.
Aikuisten liikkujien osuus seurojen toiminnassa on kasvanut hieman viimeisen 15
vuoden aikana. Vuonna 1995 19 - 65-vuotiaista 12 prosenttia osallistui liikkujana
urheiluseurojen toimintaan, kun vuonna 2009 vastaava luku oli 14 prosenttia.
Vastaavana aikana liikuntayritysten osuus kasvoi 7 prosentista 15 prosenttiin.
Vuonna 2009 yritykset ohittavat ensimmäistä kertaa urheiluseurat aikuisten
liikuttajana.
Harrasteliikunnalle on kysyntää ja sen edistäminen on ollut viime vuosikymmeninä
liikuntapolitiikan yksi painopisteistä. Perinteisten urheiluseurojen onnistumiset
harrasteliikunnan toteuttajina ovat vaihdelleet. Tuore harrasteliikunnan raportti
kertoo, että nuorten harrasteurheilun ja -liikunnan kehittäminen perinteisissä
urheiluseuroissa on ollut 2000-luvulla nihkeää.
Pullonkaulaksi on muodostunut
henkiset, taloudelliset tai olosuhteisiin liittyvät resurssit. Osa seuroista on myös
rajannut lähtökohtaisesti harrasteliikunnan pois seuran ydintavoitteiden joukosta.

”Seurat evät kykene nyt toteuttamaan harrastepohjaista urheilua.”

Yhteensä 883 000 suomalaista
-

3-18-vuotiaita
19 - 69-vuotiaita

424 000
459 000

Kuva 2: Urheiluseurojen 3-69-vuotiaat harrastajat. Lähde: Kansallinen
liikuntatutkimus 2009–2010.
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Urheiluseurojen vapaaehtoistyöstä
Yli 500 000 suomalaista osallistuu
vuosittain urheiluseurojen erilaisiin
vapaaehtoistehtäviin
ainakin
muutaman tunnin. Osa vapaaehtoisista
myös liikkuu tai urheilee itse seurassa.
Vapaaehtoistyöhön osallistuvien määrä
on toiminnan kasvun myötä myös
hieman kasvanut, mutta työpanos
jakaantuu
yhä
useampaan
lajikulttuuriin
ja
yhä
useampaan
ryhmään. Tästä syystä syntyy helposti
tunne,
että
vapaaehtoistoimijoiden
määrä olisi vähentynyt.

EXTRA: Eri selvitysten yhteenvetona
ja karkeana yleistyksenä voidaan
todeta, että suomalaisten
urheiluseurojen liikkujista on…
n. 300 000 henkilöä, joille
kilpaileminen ja menestyminen
on itseisarvo
n. 300 000 henkilöä, joille
kilpaileminen on välinearvo
n. 300 000 henkilöä, jotka eivät
osallistu kilpailutoimintaan

On
viitteitä,
että
keskimääräisen
vapaaehtoisen käyttämä tuntimäärä
olisi
hieman
vähentynyt.
Monen
aikuisen arjesta löytyy helposti 2-4
tuntia viikossa, mutta harvassa ovat
aikuiset jotka laittavat omaa aikaansa vapaaehtoistyöhön yli kymmenen tuntia
viikossa. Seuratoiminnan tutkija Pasi Koski on luokitellut seuratoimijat kuvaavasti
kolmeen luokkaan: insaiderit, regulaarit ja turistit. Uusia ja innostuneita
insaidereita on vaikea löytää, mutta seuran reunoilla pyörähtäviä turisteja ja
”keikkatyöläisiä” on paljon.

”Ihmisiä jotka haluavat sitoutua
toiminnan rakentamiseen on
vähän, mutta valmiisiin
konsepteihin tullaan helpommin
mukaan.”
Nykyisessä seurakulttuurissa osa
urheilevien lasten vanhemmista
ihailee urheiluseurojen tarjoamia
joustavia
ja
erilaisia
mahdollisuuksia
osallistua
seuratoimintaan.
Osa
vanhemmista manailee, kuinka
epätasaisesti työt jakaantuvat.
Näin moni seura on päätynyt
vapaaehtoistöiden
perhekohtaiseen kirjaamiseen excel –taulukkoon. Näin on synnytetty
maahamme uusi vapaaehtoistyön
muoto:
”Pakotettu
vapaaehtoistyö”. Vuosien saatossa

EXTRA 1: Vapaaehtoistyön voima on
todellisessa vapaaehtoisuudessa, joka
kumpuaa rakkaudesta urheiluun,
urheiluseuraan, lajiin tai paikkakuntaan.
Useasti sen voima on sekoitus näitä kaikkia.
Lasten vanhemmilla on ainakin harrastuksen
alkuvaiheissa vain rakkaus omaan lapseen
ja se ei vielä riitä sitoutumiseen
urheiluseuraan. Vuosien kuluessa ja hyvien
kokemusten myötä rakkaus tai vähintään
velvollisuudentunne kasvaa myös seuraan ja
lajiin. Seuratoiminnan etu olisi ymmärtää
vapaaehtoisten erilaiset motiivit ja hyväksyä
roolien joustaminen yksilöiden ja
elämäntilanteiden mukaan. Ja hyväksyä,
että mikään järjestelmä ei takaa täysin
tasavertaista vapaaehtoistyön jakautumista.
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excel- taulukoiden hallinnoinnista
mielenkiintoinen uusi kulttuuri.

ja

niiden

virittelystä

on

tullut

seuroissa

EXTRA 2: Viime aikoina on puhuttu paljon urheilusta ja liikunnasta
elämänkaaren eri vaiheissa. Kovinkaan paljoa ei ole ehditty pohtia
tarkemmin urheiluseuran roolia tällä elämänkaarella. Lapsuudessa
useamman vuoden harrastaminen ja hyvät nuoruusvuosien kokemukset
pysyvät mielessä tai muokkaavat jopa identiteettiä. Hyvien kokemusten
myötä on aikuisiän ruuhkavuosien jälkeen helppo palata lajin ja seuran
pariin liikkujana, toimijana tai tuoda omat lapset tuttuun lajiin ja seuraan.
Yritysjohtajankin on matalampi kynnys ryhtyä yhteistyöhön, jos itsellä on
positiiviset muistot lajista tai seurasta.
”Meillä on seura joka lähti lentoon, kun vanhat pelurit palasivat seuraan ja
innostuivat seuran kehittämisestä.”
Tutkijat puhuvat laajemmin näistä pitkäaikaisista vaikutuksista ”carry over”
–arvona. Jatkossa olisi hyvä seurata tai mieluummin jopa tutkia eri lajien
ja seurojen ”carry over”-arvoa tarkemmin. Esimerkiksi salibandy on vielä
kohtuullisen nuori laji ja olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon
salibandyn lajikulttuuri vahvistuu, kun seuroista löytyy nyt paljon toisen
sukupolven harrastajia. Ja salibandyseuroissa on paljon isiä ja äitejä, jotka
tuntevat lajikulttuurin tai seuran omasta lapsuudestaan asti.

3.2. Montako urheiluseuraa Suomessa on?
Seurojen määrän selvittämisellä on kaksi isoa perusongelmaa. Urheiluseuroista ei
ole yhteistä rekisteriä ja urheiluseura-käsitteen määrittämiseen ei ole olemassa
yhtä selkeää määritystä. Urheiluseura-käsitteen rinnalla käytetään myös käsitettä
liikuntaseura.
Seurojen perustietoja löytyy monesta eri rekisteristä, mutta niiden tiedot ovat
osittain
puutteellisia
ja
päällekkäisiä.
Patenttija
rekisterihallituksen
yhdistysrekisteri on laajin, mutta sen 1990-luvulla aloitettu sähköinen tietokanta on
vielä puutteellinen.
Valtakunnallisilla järjestöillä, lajiliitoilla, aluejärjestöillä ja
kunnilla on omia erilaisia seurarekistereitä.
Yhdistelemällä eri tietolähteiden tietoja ja asiantuntijoiden kommentteja
uskallamme tehdä karkean arvion. Suomessa on arviolta noin 15 000
urheiluseuraa. Tämän lisäksi löytyy lukuisa määrä liikuntaa toteuttavia muita
yhdistyksiä.
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3.3. Urheiluseurojen yhdeksän
perustyyppiä
Seurojen määrä on kasvanut, niiden
olemassaolon
merkitys
on
moniarvoistunut
ja
erilaisia
toimintatapoja löytyy laidasta laitaan.
Optimisti ihailee, kuinka ihanan rikas
seurakulttuuri
maassamme
on
ja
pessimisti valittaa, että tästä sotkusta ei
ota kukaan selvää.

EXTRA: Seuratoiminnan
kehittämiseksi olisi tärkeää, että
lähivuosina urheilu- ja
liikuntaseurat määriteltäisiin ja
luokiteltaisiin
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Myös tarkempi ja yhtenäisempi
seurarekisteri helpottaisi seurojen
palvelua ja kehittämistyötä.

Termi urheiluseura on pääosin pysynyt
seurojen käytössä. 1980-luvulta asti on
tarjottu
käyttöön
myös
käsitettä
liikuntaseura, mutta sen käyttö itse
seuroissa on vielä vähäistä. 2000-luvulla laajentumisen ja eriytymisen myötä löytyy
jo useampia seuroja, jotka itse käyttävät aktiivisesti liikuntaseura nimikettä.
”Urheiluseura on niin yleistermi. Tarvitaan ainakin kymmenen alakategoriaa
kuvaamaan kokonaisuutta.”
Seuraavassa on luokiteltu urheiluseurat yhdeksään eri seuratyyppiin ja on myös
arvioitu niiden määrä käyttäen edellä mainittua seuramäärän kokonaislukua
15 000.
Lajin erikoisseura
Lajin erikoisseura on seura, jonka toiminta kohdistuu pääosin yksittäiseen lajiin
kuten jalkapalloseura Pietarsaaren Jaro tai Jyväskylän Sulkapalloseura. Seurassa
voi olla pienessä mittakaavassa muutakin toimintaa, kuten liikuntakerhoja tai
aikuisliikuntaa, mutta niitä ei ole organisoitu erillisiksi jaostoiksi. Seura on
perustettu ja sen toiminta pyörii yhden lajin ympärillä. Viimeisten vuosikymmenten
aikana perustetut urheiluseurat ovat pääosin yhden lajin urheiluseuroja.
Seuratyypeistä tämä on nykyään selvästi yleisin.
Lajin erikoisseurassa voi olla monta toimintaryhmää tai se voi olla vain yhden
yksittäisen joukkueen seura. Esimerkiksi salibandyssä seuroja on yhteensä 837 ja
näistä yhden joukkueen seuroja on 68 prosenttia eli 570. Yhden joukkueen seurat
nostavat lajin erikoisseurojen määrän suureksi. Lisäksi yleisseurojen lajijaostot ovat
myös lajiliittojen rekisterissä lajiseurana.
Seurojen kokonaismäärästä lajin
erikoisseuroja on reilusti yli puolet noin 8 000 -12 000, mutta osuus harrastajien
lukumäärästä on huomattavasti pienempi.
Yleisseura
Yleisseura on seura, jossa harrastettavia lajeja on kaksi tai useampia. Lajit ovat
organisoituneet seuran sisällä omiksi lajijaostoikseen. Yleisseuroja perustettiin
paljon 1900-luvun alkupuoliskolla ja pääosin perinteisten yksilölajien ympärille.
Viimeisten vuosikymmenten aikana on tapahtunut liikettä molempiin suuntiin.
Useimmin yleisseurojen lajijaostoja on erkaantunut omiksi seuroikseen, mutta
uusia lajeja on tullut myös vanhojen yleisseurojen suojiin.
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Monessa isossa kaupungissa yleisseura on myös iso seura kuten Turun Urheiluliitto
(10 lajijaostoa), Tampereen Pyrintö (7), Tampereen Koovee (10) ja Oulun Pyrintö
(4). Pienempien paikkakuntien yleisseurat kuten Pudasjärven Urheilijat (7),
Kaustisten Pohjan-Veikot (9) ja Kauhajoen Karhu (19) ovat jäsenmääriltään
kasvukeskuksien yleisseuroja pienempiä, mutta niiden urheilun ja liikunnan
markkinaosuus voi olla ylivoimainen paikkakunnan tarjonnasta. Ne ovat monesti
omassa kunnassaan ”instituutioita” vahvan historiansa tai myös urheilun
ulkopuolisten asioiden toteuttajina ja niillä voi olla tiivistä yhteistyötä kunnan
liikuntatoimen kanssa. Suuri osa yleisseuroista on laajentanut toimintaansa
kilpaurheilusta myös harrasteliikunnan ja moninaisten tapahtumien toteuttajiksi.
Yleisseurojen määrä on kohtuullisen pieni (1000 - 2000), mutta suuren
jäsenmääränsä myötä ne ovat merkittävä osa suomalaista liikunta- ja
urheilukulttuuria.
Monessa
yleisseurassa
sen
lajijaostot
toimivat
hyvin
autonomisesti kuten seura seurassa. Lajiliittojen rekistereissä yleisseurojen
lajijaostot ovat kirjattuna myös eri lajien yksittäisinä seuroina. Myös valtion
myöntämissä seuratoiminnan kehittämistuissa hakijaksi on kelpuutettu yleisseuran
lajijaosto.
Huippu - urheiluseura
Huippu-urheiluseura on viime vuosikymmenten aikana kehittynyt erikoisuus, jota ei
ole helppo määritellä. Huippu-urheiluseura on organisoitunut pääosin kohtuullisen
pienen urheilijamäärän (10–200) ympärille omaksi yhdistykseksi. Seuralla on
yleensä taloudellisesti kohtuullisen suuri liikevaihto ja päätoimisia työntekijöitä.
Urheilijoille maksetaan palkkaa tai muita merkittäviä etuuksia. Seuran
edustusjoukkue
tai
-urheilu
kiinnostaa
suurta
yleisöä
ja
myös
yhteistyökumppaneita.
Isoissa joukkuepalloilulajeissa ja etenkin jääkiekon SM-liigassa edustusjoukkueet
on organisoitu omaksi seuraksi: oy:ksi tai ry:ksi. Myös jalkapallossa, koripallossa,
lentopallossa, salibandyssa ja pesäpallossa on tämäntyylisiä seuroja, mutta
vähemmän kuin jääkiekossa.
Yksilölajeissakin on ollut virityksiä omien edustusurheiluseurojen perustamiseen
etenkin 1980-90-luvuilla, mutta 2000-luvulla yksilölajeissa ei ole enää montaa
erillistä huippu-urheiluseuraa. Esimerkkinä tämän tyylisestä seurasta on
maastohiihdossa Vuokatti Ski-Team ry, jossa toiminta on järjestetty noin 10
urheilijan ympärille. Managerivetoinen tallitoiminta on luonteeltaan hyvin
samantyylistä, mutta vain harva talli on rekisteröitynyt urheiluseuraksi.
Suomessa on arviolta 50 - 100 tämän tyylistä huippu-urheiluseuraa. 2000-luvulla
osa seuroista on palannut takaisin ”emoseurojen” kylkeen kuten ainakin
koripallossa. Parhaillaan huippu-urheilun muutostyön yhteydessä keskustellaan
huippu-urheiluseurojen tulevaisuudesta ja pohditaan käsitteen laajentamista
edustusurheilun lisäksi koskemaan myös juniorien valmennusta.
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Junioriurheiluseura
Vain junioriurheiluun keskittyviä urheiluseuroja on maassamme arviolta 100–200.
Suurin
osa
junioriurheiluun
keskittyvistä
seuroista
on
isoimpien
joukkuepalloilulajien seuroja. Näissä seuroissa toimintaa on järjestetty pääosin vain
15–19-vuotiaisiin asti. Tämä seuramuoto on yleistynyt 1980-luvulta asti. Yksi syy
erillisten
yhdistysten
perustamiseen
on
ollut
epäselvyydet
ja
riidat
edustusjoukkueiden kanssa yhteiseen
taloudenpitoon liittyen.
Jääkiekossa
näitä
junioriurheiluun
keskittyviä erikoisseuroja on eniten.
Myös jalkapallosta ja koripallosta löytyy
erillisiä junioriurheiluseuroja. Jääkiekon
kahden ylemmän sarjatason seurat ovat
pääosin organisoineet junioritoimintansa
omiin
yhdistyksiin.
Tämän
lisäksi
yksittäisen
SM-liigajoukkueen
lähiympäristöön on voinut syntyä näitä
”kasvattajaseuroja” useampia. Osalla
seuroista on myös aikuisten joukkueita,
mutta
niiden
rooli
on
enemmän
harrasteurheilun puolella.
Junioriurheiluseurojen määrä on pieni,
mutta
lähes
kaikki
seurat
ovat
jäsenmäärältään isoja. Junioriurheilun
liikevaihto on ollut viime vuosina
nousussa ja on todennäköistä, että
tämäntyyppisiä
urheiluseuroja
tulee
jatkossakin lisää.
Aikuisten kilpaurheiluseura
Yli 30-vuotiaiden kilpaurheilu on yksi urheilu- ja liikuntakulttuurin kasvaneista
osista. Monessa eri lajissa veteraanien kilpailutoiminta on lisääntynyt ja sitä myöten
myös erillinen organisoituminen. 1980-luvulla veteraaniurheilua ei hyväksytty vielä
helposti olemassa oleviin urheiluseurojen ohjelmaan ja näin alkoi syntyä omia
veteraaniurheiluun keskittyviä urheiluseuroja.
Maassamme on arviolta 100 - 200 omaa kilpaurheilun erikoisseuraa.
Yleisurheilussa on paljon alueellisia tai maakunnallisia seuroja kuten Kunto-Pirkat ja
Varsinais-Suomen
Veteraaniurheilijat.
Lentopallossa
erillisiä
aikuisten
kilpaurheiluseuroja on jonkun verran kuten Homenokat ja Tervalentis. Myös muiden
suurien palloilulajien alasarjoissa pelaa paljon yhden joukkueen veteraanipitoisia
seuroja, mutta niiden perustarkoitusta ei ole kirjattu vain yli 35-vuotiaiden
urheiluun.
Harrasteliikuntaseura
Erikoisseurojen kirjo on kasvanut 1990-luvulla ja etenkin 2000-luvulla
harrasteliikuntaa toteuttaviin yhdistyksiin. Näille seuroille on tyypillistä tarjota
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kaikentasoisille liikkujille matalaa osallistumiskynnystä ja keskittyä vain
harrasteliikuntaan osallistumatta kilpailutoimintaan. Useimmassa seurassa on myös
päätoimisia työntekijöitä. Pääosa näistä seuroista ovat profiloituneet lasten
liikuntaan. Osa harrasteliikuntaseuroista on toiminut jo pitempään kuten Touhis ja
Lasten Liikunnan Tuki.
Viime vuosina uusia harrasteliikuntaseuroja on syntynyt lisää ja osa näistä
toimintamalleista on myös kopioitu useammalle paikkakunnalle. Ne toimivat
yhteisen brändin ja ”konserniohjauksen” alla. Tällaisia yhdistyksiä ovat Sports
Academy Finland, joka toimii jo 56 eri paikkakunnalla ja WAU ry (6 paikkakuntaa)
ja Liikunta ja leikki ry. (2 paikkakuntaa).
Harrasteliikuntaseurojen organisoituminen, toiminnan logiikka ja sisällöt poikkeavat
perinteisten
urheiluseurojen
toiminnasta.
Kaikkiaan
näitä
erillisiä
harrasteliikuntaseuroja on Suomessa arviolta 100–200 ja kysynnän myötä kasvu
näyttää jatkuvan myös 2010-luvulla.
Kylä- tai kaupunginosaseura
1930–50-luvuilla perustettiin omia urheiluseuroja pieniinkin kyliin ja suurempien
kaupunkien kaupunginosiin. Osa näistä seuroista on kasvanut isoksi tai meritoitunut
kilpaurheilussa kuten Tapanilan Erä, Pakilan Naisvoimistelijat tai Rantaperkiön Isku.
Osa seuroista toimii edelleen kilpaurheilussa tai asuinalueensa asukkaiden
liikuttajina. Osalla toiminta on loppunut kokonaan tai se kituu pöytälaatikon
pohjalla.
Muutamia uusia kylä- ja kaupunginosaseuroja on syntynyt viime vuosikymmenien
aikana
kasvukeskusten
uusille
asuntoalueille,
mutta
isojen
valtalajien
erikoisseurojen toiminnan laajentuminen kaupunginosien kentille ja saleihin on
vienyt tilaa uusien seurojen perustamiselta. Suomessa on arviolta 500 – 1000
kylä- tai kaupunginosaseuraa.
Irrallinen ”kevytseura”
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteristä löytyy myös työpaikkojen,
oppilaitosten tai kaveriporukoiden rekisteröityneitä urheiluseuroja. Toiminta näillä
seuroilla on hyvin autonomista ja toimintasisältöjä löytyy laidasta laitaan. Seuran
syntyhistoria voi olla sidoksissa yksittäiseen tapahtumaan kuten esimerkiksi
Sulkavan soutuihin, suopotkupallon MM-kisoihin tai kaupallisen toimijan
salibandyturnaukseen osallistumiseen liittyen.
Suuri osa näistä seuroista ei ole liittynyt minkään valtakunnallisen tai alueellisen
urheilu- tai liikuntajärjestön jäseneksi ja näin kenelläkään ei ole tarkempaa tietoa
seuroista, saati mahdollisuutta palvella niitä. Tämäntyylisiä seuroja on Suomessa
arviolta 1000 – 5000, mutta niistä yli puolet voi olla alkuinnostuksen jälkeen
hiipunut ”pöytälaatikko”-seuraksi.
”Kevytseura” voi olla myös alku perinteisen ja perinteisemmän urheiluseuran
syntymiselle. Aktiivisimmat näistä ovat liittyneet lajiliiton tai aluejärjestön
jäseneksi. Osa on saanut kunnasta jopa toiminta-avustusta. Silloin nämä seurat on
huomioitu jo lajin erikoisseuroina ja tai muiden seuratyyppien sisällä.
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Vammaisurheiluseura
Vammaisurheiluun ja erityisryhmien liikuntaan erikoistuneita seuroja, kuten
Helsingin Kuurojen Urheiluseura HERO, on Suomessa noin 40. Pääosa
vammaisurheilijoista ja erityisryhmien liikuntaryhmistä toimivat näiden seurojen
sisällä. Muutaman selvityksen perusteella voidaan arvioida, että seuroista 5-15
prosenttia eli noin 500 - 2000 seuralla on toiminnassa mukana yksittäisiä
vammaisurheilijoita tai erityisryhmien liikuntaryhmiä.
Muita liikuntaa tai urheilua toteuttavia yhdistyksiä
Suomessa toimii lukuisia muitakin rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toteuttavat
liikuntatoimintaa, mutta niiden päätarkoitusta ei ole liikunta tai urheilutoiminta.
Tällaisia yhdistyksiä ovat muun muassa kylä- ja omakotiyhdistykset, seurakunnat,
potilas- tai vammayhdistykset, partio ja 4h-yhdistykset.
Perinteisesti näistä yhdistyksistä ei käytetä yleistermiä ”urheiluseura” ja nämä
yhdistykset on rajattu
myös
pois
joistakin
kuntien
tai
valtion
urheiluseuroille
suunnatuista
tukimuodoista.
EXTRA: Edellä mainittujen seuratyyppien sisälle on
kehittynyt yksi erityismuoto etenkin aikuisten
urheiluun: alueellinen urheiluseura. Pienempien
harrastajamassojen parissa on yleistymässä
käytäntö, jossa seuran toiminta-alue ei olekaan
paikallinen tai yhteen kaupunkiin keskittyvä.
Seuran harrastajat asuvat laajemmalla alueella tai
jopa ympäri valtakuntaa. Veteraaniurheilussa,
vammaisurheilussa ja muutamissa pienemmissä
lajikulttuureissa on olemassa jo tällaisia seuroja.
Joukkueen tai ryhmän jäsenet matkustavat
pitkänkin matkan takaa yhteisiin tapahtumiin.
Näissä seuroissa toiminnan ydin on yleensä
yhteinen kilpailuryhmä tai -joukkue.
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Kuva 3: Urheiluseurojen kirjoa.

3.4. Seuratoiminnan yleisiä haasteita
Kun seuratoimijoilta itseltään kysytään listaa seuratoiminnan suurimmista
haasteista, on listan kärkisijoilla aina perinteinen lista olosuhteisiin, talouteen ja
vapaaehtoisten rekrytointiin liittyvistä asioista.
Nyt tehdyissä haastatteluissa esille nousi hieman erilaisia teemoja ja myös
syvempää pohdintaa edellä mainittujen ongelmien syihin. Seuraavassa on esitelty
esiin nousseet haasteet neljän teeman alle koottuna.

Seuran johtaminen ja kehittäminen
Seuran johtaminen on taitolaji ja vieläpä monipuolinen taitolaji. Pitäisi aikaan saada
yritysmäistä tehokkuutta pääosin vapaaehtoispohjalta toimivassa yhdistyksessä.
Pitäisi johtaa urheilua, hallintoa ja yhteisöllisyyttä. Seuran arjen pyörittämisen
lisäksi pitäisi osata kehittää ja uudistaa seuraa. Toimintaympäristö pitäisi tuntea ja
”ulkosuhteitakin” tulisi hoitaa. Isien ja äitien valituspuheluja kuunnellaan sitten
illalla.
Seurajohtaminen vaatii paljon aikaa ja monipuolista osaamista. Ei ihme, että
monessa seurassa puheenjohtajaksi ei ole tunkua.
”Seurajohtajaksi joudutaan ja fiksuimmat kiertävät vastuuta. Johtajuuden
arvostamista tulisi nostaa.”
Urheilun ja seuratoiminnan ydinlaatuna pidetään harjoitusten ja valmennuksen
laatua. Urheilun laatua tulee luonnollisesti myös kehittää, mutta koko seuran
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kehittäminen ja ”seura-aparaatin” johtaminen jää lähes aina valmennukseen
liittyvien asioiden varjoon.
”Usein seurajohtaminen ei ole samalla tasolla valmennusosaamisen kanssa.”
”Meillähän on urheilussa evoluutio seuratasolla ollut sellainen, että ensimmäiseksi
palkkaa ovat saaneet jotkut urheilijat, sitten ovat tulleet palkalliset valmentajat ja
vasta viimeisenä on palkattu seurajohtajia. ”
Palkattu työvoimaa on jo noin tuhannessa seurassa. Suurimmissa seuroissa töissä
on jo useampia työntekijöitä, joka mahdollistaa työnjakoa ja erilaisen osaamisen
seurassa. Suurien ja ryhdikkäiden seurojen osalta harvoin enää kuulee tarinaa
kaikkia lankoja käsissään pitävästä vapaaehtoisesta ”elämäntapaintiaanista”.
Päätoimisten määrä seuroissa on kasvanut tasaisesti, mutta useimmissa seuroissa
se on vielä kohtuullisen uusi asia. Päätoimisuuden lisäämiseksi tuleekin tehdä
harkittuja askelia. On tärkeää luoda seuroihin sellaista ammattimaisuutta, joka
tukee ja innostaa vapaaehtoisten työtä.
”Kehittymiselle on edellytyksiä vain seuroissa joilla on päätoimisia työntekijöitä.
Muissa seuroissa mennään sieraimet pinnalla arjen haasteiden kanssa.”
”Seuratyön profiili ei muutu vielä 30 vuoden säteellä ammattimaiseksi. Pohja pysyy
vapaaehtoisena.”
”Ammattimaisuus on tärkeä asia, mutta kaikkia ei voida johdattaa siihen polulle.”
Seurajohtamisen arvostusta ja itse johtamista tulee kehittää isoissa ja pienissä
seuroissa.
Johtamista
tulee
kehittää
luottamusjohdon
ja
päätoimisten
työntekijöiden näkökulmasta erikseen, mutta etenkin näiden kahden johtotason
välisenä yhteistyönä.
Yhteisöllisyys ja hyvä ilmapiiri

Urheiluseurojen yhteisöllisyys yskii ja hyvän ilmapiirin ylläpitäminen on välillä
vaikeaa. Tämä näkyy seuran arjessa monessa pienessä asiassa ja joskus myös
isoina riitoina. Joukkueet ja valmennusryhmät toimivat kuin seura seurassa.
Yleisseuroissa eri lajijaostot toimivat kuin seura seurassa. Liian moni seuran
toiminnassa oleva ihminen asettaa itsensä seuran kanssa ”pulpetin” eri puolelle,
kuten eräs edustusjoukkueen valmentaja urheiluruudun kommentissaan: ”Seura ei
ole hoitanut meille kaikkia velvoitteitaan”. Kommentilla valmentaja ulkoisti itsensä
ja koko edustusjoukkueen seuran ulkopuolelle.
Yhteisöllisyyden ongelmiin löytyy monta syytä ja selitystä. Nykyinen elämäntapa on
yksilöllistä, suuri seurakoko ei mahdollista enää tiivistä yhteisöllisyyttä, alussa
lapset ja vanhemmat ovat vasta tutustumassa, suuret maksut antavat vanhemmille
oikeutuksen ”asiakkuusrooliin”, osa ”asiakasvanhemmista” haastaa seuran
toimintaa niin isoista kuin pienistä asioista, urheilijoiden tehokas tuotantotehtävä
jättää yhteisöllisyyden varjoon, kilpailu tasoryhmäpaikoista kiristää ilmapiiriä ja
parhaat urheilijat vaihtavat herkästi seuraa. Joidenkin mielestä yhteisöllisyys on
jopa vanhanaikaista ja ilmentymä tehottomasta puuhastelusta.
Tarvitseeko
”moderni” ja tehokas seuratoiminta enää yhteisöllisyyttä? Vai onko yhteisöllisyys
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edelleen yksi tärkeä laadun ja tehokkuuden osa-alue? Vai onko yhteisöllisyys jo
arvo sinänsä?
”Urheiluseura on tunnevoimainen yhteisö jonka käyttövoimana on yhteisöllisyys.”
Nykyiseen seuratoimintaan on syntynyt myös uusia elementtejä, jotka
mahdollistavat
yhteisöllisyyden
rakentamista.
On
enemmän
leirejä
ja
kilpailumatkoja, joissa yhteisöllisyyttä on helppo vahvistaa. Seuroilla on enemmän
seuratoimistoja ja jopa omia halleja, joissa seuraihmiset kohtaavat luonnostaan.
Aktiiviset seurat järjestävät myös erilaisia yhteisiä tilaisuuksia ja juhlia. Ennen
kaikkea seuroissa on paljon hyviä ihmisiä, jotka omalla persoonallaan osaavat luoda
yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä ympärilleen.
Vai onko sittenkin niin, että yhteisöllisyyden halutut muodot ovat vain muuttuneet.
Mielenkiintoisiin, nopeisiin ja hyvin organisoituihin urakoihin lähdetään, mutta
pitkäaikaisia ja huonosti määriteltyjä vastuita vältellään. Yhteisöllisyyttä voi myös
suunnitella ja johtaa, joten tämä asiaa liittyy myös seuran johtamiseen liittyviin
yleisiin asioihin.

Seurojen valmennuslinja ja -järjestelmä
Suuret ja aktiiviset urheiluseurat ovat monipuolistaneet ja vahvistaneet seuran
omaa valmennustoimintaansa 2000-luvulla.
Yksittäisen ryhmän tai joukkueen
toiminta on edelleen valmennuksen tärkeä perusasia, mutta seura ohjaa yhä
tarkemmin valmennuksen organisoitumista, harjoittelun määrää ja laatua ja siihen
liittyviä
tukipalveluja.
Seurat
kutsuvat
tätä
kokonaisuutta
seuran
valmennusjärjestelmäksi tai –linjaksi. Yhä useammin sitä on luomassa ja
johtamassa seuran palkattu tai oto- valmennuspäällikkö. Tavoitteena on luoda
seuraan tehokas ja yksilöllinen ”urheilijan polku” eri-ikäisille ja tasoisille urheilijoille,
mutta tarjota samalla mahdollisimman monelle urheilijalle myös hyvä harrastus.
Käytännössä seuran valmennusjärjestelmä ohjaa seuran valmennusta. Se ratkaisee
tasojoukkueiden tai -ryhmien perustamisen ja rinnakkaisten toimintaryhmien
määrän. Siihen liittyy
myös erilaisia tukipalveluja
eri-ikäisille
urheilijoille
kuten
yhteisharjoituksia,
leirejä tai ylimääräisiä
tekniikkaharjoituksia.
Siihen
voi
liittyä
luentoja ja koulutuksia
valmentajille ja vanhemmille. Valmennusjärjestelmään liittyviä
käytännöllisiä asioita
ovat päätökset harjoitusten määrästä ja
harjoitusvuoroista,
valmennusmaksuista,
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valmentajakorvauksista
urheilijoille.

ja

joissain

lajeissa

käytössä

olevista

”stipendeistä”

”Aina on jotain nurkkapuheita. Tyttöurheilun toimijat ovat aina savustamassa.”
Seuravalmennuksen laatuun ja tehokkuuteen liittyy myös hyvä ymmärrys seuran
ulkopuolella olevista tukipalveluista. Seuralla tulee olla hyvä tieto lajiliittojen tai sen
aluejärjestöjen
tarjoamista
leireistä,
maajoukkueista,
aluejoukkueista,
valmentajakoulutuksista, sekä akatemioiden, liikuntapainotteisten oppilaitosten ja
yksittäisten asiantuntijoiden tarjoamista mahdollisuuksista. Aktiivinen seura osaa
hyödyntää näitä ulkopuolisia tukipalveluita ja löytää seuran sisältä oikeat henkilöt
oikeiden palvelujen pariin.
Seurojen toiminta ja valmennusjärjestelmä herättää paljon kiivasta keskustelua
seuroissa ja perheissä. Onko järjestelmä tylyn tehokas vai löysän lepsuileva?
Tehdäänkö tasoryhmiä liian aikaisin vai liian myöhään? Onko seuratason toimet
hyvässä synkronissa ryhmien ja joukkueiden oman toiminnan ja ulkopuolisten
tukipalvelujen kanssa? Onko kaikilla mahdollisuus lisäpalveluihin vai vain
edistyneillä? Ovatko valinnat eri ryhmiin oikeudenmukaisia?
Kuinka laajalle
päätoimisten valmentajien tai valmennuspäälliköiden palveluita tarjotaan ja kenen
tulee maksaa näistä aiheutuvat kustannukset?
Seurojen
valmennuksen
organisointi
on
monessa
lajikulttuurissa
vielä
”kehitysvaiheessa”. Seurajohdon näkemys ja osaaminen asioissa voi olla
puutteellinen tai asian valmistelu harkitsematonta tai hätäistä. Vain muutamilla
suurilla lajeilla on asioista pitkä kokemus ja kehittyneet käytännöt, mutta
näissäkään lajeissa ratkaisuista syntyy edelleen kiivasta keskustelua ja sitkeitä
näkemyseroja. Pahimmillaan riidat työllistävät kohtuuttomasti seurajohtoa ja
vähintään ne vaikuttavat ilmapiiriin seurassa.

Realistiset tavoitteet ja hyvä hallintotapa
Urheiluseuroissa tavoitellaan menestystä monella tapaa. Vaaran merkit ovat
olemassa, kun asiaan liitetään vielä urheiluun kuuluva kova voitontahto. Moni seura
etenkin edustusjoukkueidensa osalta asettaa resursseihin nähden liian kovia ja
lyhytaikaisia menestymistavoitteita. Usein tuloksena syntyy tuloja suurempi
kustannustaakka, joka voi kumuloitua vuosien saatossa seuran suureen
velkataakkaan, osalla jopa konkurssiin asti. Valitettavan tuttu tarina monen seuran
osalta ja media nostaa nämä ongelmat tehokkaasti suuren yleisön tietoisuuteen.
”Osa seuroista on elänyt kuin pellossa. Hyvää hallintotapaa tulee jalkauttaa entistä
tehokkaammin”
Ongelmaseuroissa, mutta myös muissa seuroissa, pohditaan entistä tarkemmin
luottamusjohdon ja palkkajohdon velvollisuuksia ja vastuita. Kuinka seuraa tulisi
johtaa ja luoda laajemminkin hyvä hallintotapa. Hyvä hallintotapa ei saa
urheiluseurassa olla vain lakien ja säädösten noudattamista, vaan sen pitää olla
myös yhdessä sovittua, moraalisesti oikeaa ja mahdollisimman avointa.
”Olemme huomanneet, että jossain ryhmissä urheilijat ovat alkaneet maksaa
valmentajille palkkioita myös pöydän alta.”

25

Seurojen budjettien kasvaessa voidaan olla varmoja, että ainakin talouteen liittyvät
asiat kiinnostavat jatkossa myös seuran ulkopuolisia henkilöitä ja monia
viranomaisia. Toivottavasti muutamien seurojen epärealistiset tavoitteet, huono
johtaminen ja huono hallintotapa eivät aiheuta koko seurakentälle entistä
raskaampaa hallintobyrokratiaa ja pikkutarkkaa kontrollia.

4. Seuratoiminnan kehittäminen
Seuratoiminta on kehittynyt maassamme yli 150 vuotta. Erilaisia kehitysimpulsseja
antavat harrastajat ja seuratoimijat, naapuriseurat, lajikulttuurin yleiset
kehitystrendit, yhteiskunnalliset toiveet ja viime vuosikymmeninä yhä enemmän
myös kansainväliset toimintamallit.
Osa kehityksestä on hiipinyt seuroihin
piilovaikutuksina, mutta välillä seuroja on kehitetty ihan tarmokkaasti ja
tarkoituksella.
Tähän kappaleeseen on kerätty tietoja, kokemuksia ja ajatuksia seuratoiminnan
aktiivisesta kehittämisestä. Aluksi kuvataan ja arvioidaan seurojen sisäisiä toimia.
Lopussa kuvataan ja arvioidaan ulkopuolisten tahojen ja järjestöjen erilaisia
tukipalveluita ja toimintatapoja seuratoiminnan tukena.

4.1. Seurojen oma sisäinen kehittäminen
”Menestys ja kehitys tehdään seuroissa, ei missään muualla.”
Yksikään seura ei ole kasvanut hyväksi tai isoksi ilman osaavia ja innostavia ihmisiä
ja omia ponnisteluja. Mikään ulkopuolinen taho tai konsultti ei voi tehdä kehitystä
seuran puolesta. Useat kehittyneet seurat ovat hakeneet ja saaneet ulkopuolista
apua, mutta on myös seuroja, joissa on saatu hyvää kehitystä aikaan pääosin
seuran omalla määrätietoisella työllä.
Seurassa toimii paljon erilaisia ihmisiä, joiden on erilaista työ- ja koulutustaustaa
hyödynnetään myös seuran kehittämisessä. Kuinkahan monen seuran nettisivut on
tehty seuran omien jäsenten toimesta ja talkootyöllä? Ja kuinka moni seuran
aikuisista on omalla työpaikallaan ollut osallisena erilaisissa kehittämisprosesseissa?
Vähintään pienryhmätyöskentely ja yhteenveto fläppitaululle on ainakin kaikille
tuttu kehittämispalaverien perusmuoto. Seuran sisältä löytyy paljon osaavia ja
aktiivisia ihmisiä.
Seuran hallitus, valiokunnat ja työryhmät ovat pysyviä rakenteita, joiden kautta
seuraa johdetaan ja kehitetään tai ainakin pitäisi johtaa ja kehittää. Monissa
seuroissa energia kuitenkin riittää vain arjen toimintojen organisointiin. Joissain
seuroissa päätoimiset työntekijät pyörittävät operatiivisten asioiden lisäksi myös
strategista johtamista ja ovat aktiivisia tekemään ehdotuksia seuran kehittämiseksi.
Päätoimisten ja luottamusjohtajien välinen roolijako vaihtelee ja se voi olla myös
sulavasti sekaisin.
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Aika monessa hyvässä seurassa kehittämistä tehdään erikseen; erillisissä
tilaisuuksissa tai työryhmissä. Luonteva ja yleinen paikka tämäntyylisille
erityisponnisteluille on 2-4 vuoden välein, kun seura alkaa pohtia tulevaa
strategiaa, missiota ja visiota. Näihin prosesseihin seura voi kutsua seuraväkeä
laajemminkin tai ottaa seuraväen mielipiteet huomion muilla menetelmillä.
”Olemme seurassamme panostaneet strategiseen pohdintaan ja suunnitteluun.
Ihan oikeasti!”
”Seurojen tulisi miettiä paljon enemmän oman seuransa tarkoitusta.”
”Seuran pitäisi osata rakentaa ja tunnustaa oma profiilinsa.”
Seuran olemassaolon tarkoitus ja pidemmän ajan strateginen suunnittelu tehdään
huonosti monessa seurassa. Tarina seuran toimintasuunnitelman tai strategian
tekemisestä vuosilukua vaihtamalla edellisvuoden dokumenttiin, on osassa
seuroista valitettavasti totta. Urheilua, valmennusta ja yksittäisiä tapahtumia
voidaan pyörittää hyvin, mutta seuran kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ei
panosteta.
”Ikävä kyllä seurojen toiminta pyörii meidän lajissa vain lajin suorituspaikoilla.
Toimintakertomus ja muu byrokratia ei kiinnosta urheiluhenkisiä ihmisiä.”
”Moni seura ei edes tiedä tarvitsevansa apua.”

4.2. Ulkopuolisten tukipalvelujen eri muotoja
Seuroja ja seuratoimintaa on viime vuosikymmeninä tuettu myös erilaisilla
tukipalveluilla. Tukimuotoja on tullut lisää ja osa vanhoista tukipalveluista on
muuttanut muotoaan tai niihin on tehty sisältöpäivityksiä. Seuraavassa on
esiteltynä muutamia yleisimpiä tukipalvelun muotoja. Nyt esittelyssä olevat
tukipalvelut kohdistuvat pääosin seurajohdolle (=puheenjohtajat, hallitusten
jäsenet, päätoimiset työntekijät ja muut nimetyt vastuuhenkilöt) ja seuran
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen liittyen. Tukipalveluita, jotka kohdistuvat
valmentajiin tai itse urheilijoihin ei tässä yhteydessä esitellä.
Haastatteluissa kokeneet toimijat kehuivat 1980-lukua aktiivisena ja hyvänä
vuosikymmenenä urheiluseurojen kehittämisen ja tukipalvelujen kannalta.
”SVUL:n aikaan 1980-luvulla seurat olivat toiminnan pääkohde. Nyt on niin paljon
muutakin.”
Kohtaamiset ja tilaisuudet
Urheiluseurojen johdolle on järjestetty jo pitkään erilaisia tilaisuuksia paikallisesti,
alueellisesti ja valtakunnallisesti. Suurin osa näistä tilaisuuksista järjestetään oman
lajin parissa. On erikseen järjestettyjä seurapäiviä tai tilaisuus on voitu järjestää
vuosikokousten tai jonkin kilpailutapahtuman yhteydessä. Käsiteltävät asiat ja
teemat ovat laidasta laitaan: liiton tukipalveluiden esittelyä tai seurojen
organisoitumiseen, sääntöasioihin, talouteen tai viestintään liittyviä asioita.
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Paikallisesti ja alueellisesti on pidetty myös erimuotoisia ”tupailtoja”, jossa yhdestä
seurasta on voinut olla mukana useampikin edustaja. Asioiden esittelyn lisäksi
asioita on vielä työstetty ja tavoitteena on ollut myös seuratoimijoiden
innostaminen.
Viime vuosikymmeninä vuorovaikutteisuus ja seurojen omat
alustukset ovat yleistyneet. Tämäntyylisissä tilaisuuksissa seuroista on kutsuttu
paikalle pääsääntöisesti 1-2 seuran ydinhenkilöä.
Yli lajirajojen ylittäviä yhteisiä seminaareja järjestää monta eri toimijaa.
Sinettiseurojen valtakunnallisia seminaareja on järjestetty vuodesta 1993 lähtien ja
viime vuosina se on tavoittanut noin 500 seuraihmistä. Sinettiseurojen
aluetilaisuuksia on järjestetty myös vuosittain. Päätoimisten palkkatukea saaneiden
seurojen työnohjauspäiviä on järjestetty vuodesta 2009 alkaen ja kahtena vuotena
on Urheilugaalan yhteydessä järjestetty seuroille erillinen seminaari. SLU-alueet,
sekä TUL ja FSI järjestävät myös vuosittain erilaisia tilaisuuksia tai gaaloja omille
seuraihmisilleen.

Koulutukset
Eri järjestöillä yksi pitkään jatkunut tukimuoto on ollut seuran eri toimijatahojen
koulutukset. 1980-luvulla SVUL-piirit järjestivät seurajohdon koulutuksia tittelien
mukaan puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille. 1990-luvulla tulokulmaa
vaihdettiin ja kurssisisällöt vaihtuivat asiateemoihin kuten seuran johtaminen ja
tuotekehittely, seuran talous, yrittäjyys seuratoiminnassa ja seuran vetäjähankinta.
2000-luvulla
materiaalit
päivittyivät
nykyisiin
”Koulutuspuun”
sisältöihin.
Aluejärjestöjen lisäksi ainakin isoimmat lajiliitot, muutamat urheiluopistot ja TUL
ovat järjestäneet myös omia koulutuksiaan seurajohdolle. Suomen Urheiluopisto on
osallistunut 2000-luvulla noin kymmenen lajiliiton kumppanina seurajohdon
koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
”Koulutus on liiton ydintukipalvelu seuroille.”
1980-luvun alussa käynnistyi erillinen johtamistaidonvalmennus eli Jotavakoulutusohjelma. Toiminta alkoi yleisurheilun parissa, mutta se laajeni
ensimmäisen vuoden jälkeen SVUL-vetoiseksi neljän vuoden ohjelmaksi. Parin
ensimmäisen vuoden aikana ohjelma suunnattiin pääosin lajiliittojen ja SVUL-piirien
johtajille, mutta ohjelman loppupuolella se laajeni käsittämään myös seurajohtoa.
Kaikkiaan kolmen viikonlopun kestävän ohjelman kävi läpi arviolta 2000
urheilujohtajaa, joista noin neljännes oli urheiluseurojen edustajia. Jotava oli
ajassaan uudistuksellinen ja se sai ison huomion. Jotava -koulutusohjelma antoi
myös vaikutteita eri järjestöjen omiin koulutuksiin ja kehitysprosesseihin.
”En usko enää seurakoulutuksiin. Pitäisi päästä yksittäisten seurojen kehittämiseen
syvemmin.”
Seurojen rooli liikunnan ammattilaisten työllistäjänä on kasvanut, mutta se ei ole
kovin paljoa näkynyt ammatillisessa koulutusrakenteessa tai koulutusten
sisällöissä. Liikunnan peruskoulutusta antavissa tahoissa Jyväskylän yliopiston
Liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutussisältöjä ei ole varsinaisesti suunnattu
tulevien seura-ammattilaisten kouluttamiseen. 2000-luvulla viisi urheiluopistoa on
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erilaisten erityisammattitutkintojen sisällä kouluttanut muutama sata urheiluseuran
työntekijää seuratoimintaan liittyvissä koulutusohjelmissa.
Suomen Urheiluopistolla liikunnanohjauksen perustutkinnolla on toteutettu
seuratoiminnan 10 opintoviikon valinnainen tutkinnon osa ensimmäistä kertaa
lukuvuoden 2011 - 2012 aikana. Haaga-Helian liikunnanohjaaja AMK-tutkinnon
opinnoissa oli keväällä 2012 ensimmäistä kertaa seuratoiminnan valinnainen kurssi.
Oppisopimuskoulutuksen kautta urheiluseurat kouluttivat 152 henkilöä erilaisiin
seuratehtäviin vuonna 2011.

Viestintä
Viestintä seuroille on muuttunut viime vuosikymmeninä. 1980-luvulla viestintä oli
pääasiassa seurakirjeitä ja paperisia jäsenlehtiä. Sama trendi jatkui myös 1990luvun puolelle. Vuosituhannen vaihdetta kohti yhteydenpito alkoi vähitellen siirtyä
sähköiseen muotoon. 2000-luvulla sähköinen viestintä on lisääntynyt uusien
viestintävälineiden ja -kanavien myötä. Jäsenpostitukset ovat vähitellen
muuttuneet sähköposteiksi, nettisivuiksi ja Facebook -ryhmiksi, paperilehdet
vähitellen nettiversioihin, ja yhteydenpito
sähköpostiin ja kännyköihin.
Lajiliittojen ja muiden järjestöjen printti- ja
verkkolehdissä
on
jonkun
verran
seuratoimintaan suunnattua sisältöä muun
muassa
seuraesimerkkejä
ja
eri
palvelumuotojen esittelyä. Pääosa liittojen
ja järjestöjen viestinnän sisällöistä on
kuitenkin maajoukkueisiin, kilpailuihin ja
yksittäisiin henkilöihin liittyviä juttuja.
Lisäksi liittojen ja järjestöjen www-sivuilla
on
pääsääntöisesti
erilliset
valikot
urheiluseuroille, mistä löytyy erilaista ja
eritasoista seuratoimintaan liittyvää tietoa.
SLU julkaisee verkkolehteä Liikunnan ja
Urheilun Maailma, Nuori Suomi julkaisee
Sinettimaili-uutiskirjettä ja Kunto Kunnon
Seura -verkkolehteä.

EXTRA: Ruotsissa on käytössä
kaikkien seurojen yhteinen
sähköinen monipuolinen viestintäja palvelujärjestelmä:
www.idrottonline.se. Sitä alettiin
rakentaa vuonna 2007.
Rakennusvaihe oli pitkä ja
taloudellisesti raskas, mutta nyt se
toimii ja se on laajasti seurojen
käytössä.

Seurojen luokittelu, toimintakilpailut ja palkitsemiset
Eri lajeissa on seuratoimintaa arvioivia ja arvottavia järjestelmiä. On seurojen
pisteytystä ja pisteisiin perustuvaa luokittelua, seuratoimintakilpailuja ja
palkitsemisia. Joissain lajeissa arviointi kohdistuu vain seurojen nuorisotoimintaan
liittyen. Näistä ansioista seuroja palkitaan mediahuomiolla ja joskus myös rahalla.
Osalla lajeista ei ole vakiintuneita järjestelmiä, mutta seuroja palkitaan
satunnaisesti eri tilaisuuksien yhteydessä.
Esimerkiksi yleisurheilussa vuodesta 1910 alkaen seurojen urheilijoiden
kilpailumenestystä arvioitu on Kalevan Malja -kilpailulla. 1930-luvulla otettiin
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käyttöön myös erillinen seuraluokittelu. Seuraluokittelun painotukset ovat hieman
laveammat ja sen pistekriteerejä on vuosien saatossa muutettu useampaan
kertaan. Näiden kahden järjestelmän lisäksi yleisurheiluseurojen arviointia ollaan
syventämässä vielä erillisellä laatuarvioinnilla.
Seuroja palkitaan vuosittain myös valtakunnallisesti. Suomen Urheilugaalan
yhteydessä palkitaan vuoden urheiluseura, Nuori Suomi palkitsee vuoden
Sinettiseuran ja Kunto vuoden Liikuttajaseuran. SLU-alueet, TUL ja FSI palkitsevat
myös omia seurojaan.

Arviointityökalut ja kehitysprosessit
Urheilussa arviointi ja erilaiset kehitysprosessit yleistyivät 1980-luvulla. Monelle
urheiluihmiselle on tullut tutuksi SWOT –analyysi, jota on käytetty niin isompienkin
kuin pienempienkin osa-alueiden arviointiin niin seuroissa, lajiliitoissa kuin
muissakin liikuntajärjestöissä.
2000-luvun alussa Ampumaurheiluliitto ja Lentopalloliitto tekivät ”Oman seuran
analyysi”-työkalun auttaakseen seuroja tunnistamaan oman profiilinsa. Myöhemmin
SLU ja aluejärjestöt ottivat työkalun käyttöönsä muiden lajiliittojen seurojen oman
toiminnan arviointiin.
Muutamat lajiliitot ovat kutsuneet aktiivisempia seurojaan myös pitkäkestoisiin
lajikohtaisiin kehitysprosesseihin. Näille prosesseille on tyypillistä koota seuroja
yhteen useamman kerran ja niihin on liitetty myös omaan seuraan liittyviä
kehittämistehtäviä. Voimisteluliiton neljän vuoden ja 83 seuran kanssa toteuttama
”Svoli 2010 Pro - seurat” on hyvä ja ryhdikäs esimerkki seurojen
kehittämisprosessista.
Laatujärjestelmät
Laatuarviointi ja laatujärjestelmät ovat
olleet
viimeisten
vuosikymmenien
trendi yhteiskunnan monella toimialalla.
Urheiluseurojen
laatuarviointi
alkoi
1990-luvulla
ja
se
on
levinnyt
yksittäisiin järjestöihin 2000-luvulla.
Laatujärjestelmässä seuroja arvioidaan
määräajoin ennalta sovittujen teemojen
ja kriteerien kautta.

EXTRA: Laatujärjestelmä on 2000luvun ”muoti-ilmiö”. Laatujärjestelmä
on hyvä, mutta raskas työkalu. Kovan
työmäärän vuoksi osa viritellyistä
laatujärjestelmistä on jäänyt kesken tai
niitä ei kovin laajasti enää käytetä.

Nuori Suomi käynnisti 22 lajiliiton
kanssa vuonna 1992 kanssa lasten
urheilun
laatua
painottavan
Sinettiseura-järjestelmän. Tavoitteena oli synnyttää seuratoimintakulttuuria, jossa
lapsesta pidetään hyvää huolta. Kriteerit täyttäneet seurat saivat laatumerkin.
Aluksi Sinettikriteerejä oli viisi, mutta nykyään niitä on neljällä osa-alueella
yhteensä
12. Vuonna
2006
Sinettiseurojen
auditointia
uudistettiin
ja
systematisoitiin. Tällä hetkellä Sinettiseuroja on lähes 600 ja niitä löytyy 42 eri
lajiliitosta.
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Jääkiekkoliitto ja Palloliitto rakensivat Suomen Urheiluopiston kanssa oman laajan
laatuarviointijärjestelmänsä
belgialaisen
jalkapalloseurojen
laatujärjestelmän
pohjalle. Kyseiset liitot aloittivat seurojensa auditoinnin vuonna 2005.
Voimisteluliitto käynnisti vuonna 2008 aikuisliikuntaan painottuvan Priimaseurajärjestelmän
ja
vuonna
2011
lajin
huippu-urheiluun
painottuvan
huippuseurajärjestelmän. Myös muutamat muut lajiliitot ovat viritelleet viime
vuosina omia laajempia laatujärjestelmiään.
Suorat taloudelliset tuet
”Riihikuiva seteliraha” on perinteisesti yksi toivotuimmista tukipalveluista ainakin
seurajohtajien mielestä. Kunnat jakavat vuosittain urheiluseuroille toiminnan
perusavustuksia yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.
Vuonna 1999 alkoi seuratoiminnan suora taloudellinen tukeminen myös valtion
myöntämistä Veikkausvoittovaroista. Tuki kohdennettiin aluksi Nuoren Suomen
hallinnoimana lasten ja nuorten urheilun toiminnallisiin seurahankkeisiin. Vuona
1999 tukea jaettiin urheiluseuroille yhteensä 230 000 euroa. 2000-luvun alussa
tukisummat hieman kasvoivat ja vuonna 2006 tuki oli suurimmillaan 1, 4 miljoonaa
euroa.
Vuonna 2009 seuratoiminnan tukien kohdennusta laajennettiin. Toiminnallisten
tukien lisäksi seuroja tuettiin taloudellisesti myös 200 uuden päätoimisen
työntekijöiden palkkaamiseksi. Samana vuonna toiminnallisten tukia myönnettiin
ensimmäistä kertaa myös aikuisten liikuntaan. SLU, Nuori Suomi ja Kunto
koordinoivat yhdessä toimintaa lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa.
Vuonna 2010 seuroja tuettiin yhteensä 2,7 miljoonan euron edestä. Vuonna 2011
päätoimisten palkkauksen starttitukea jatkettiin ja sata uutta seuraa sai tukirahaa
päätoimisen työntekijän palkkaamiseksi.

EXTRA: Norjassa ja Ruotsissa valtion
liikuntarahoista tuetaan urheiluseuroja
huomattavasti suuremmilla summilla.
Molemmissa maissa on käytössä
toimintavolyymiin perustuva perustuki
(LOK-stödet) ja sen lisäksi Ruotsissa on
seuroille myönnetty erillistä
kohdennettua kehittämistukea jo
yhdeksän vuotta. Vuonna 2011
ruotsalaiset urheiluseurat saivat
kehittämistukea yhteensä 55 miljoonaa
euroa.

81
urheiluseuraa
on
saanut
taloudellista tukea myös Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) vuosien 2007–
2013 kehittämisohjelmasta: ”Kolmas
sektori
hyvinvointipalvelujen
tarjoajana”.
Tuki
myönnetään
urheiluseuroille kolmen aluejärjestön,
kahden
lajiliiton
ja
yhden
liikuntajärjestön
koordinoimien
hankkeiden kautta.
Lajiliitoista Jääkiekkoliitto on jo
vuodesta
1998
lähtien
tukenut
seurojaan palvelujen lisäksi suoralla
taloudellisella tuella. Vuonna 2012
Jääkiekkoliitto myöntää seuroilleen
suoraa taloudellista tukea yhteensä
600 000 euroa.
Seurojen suora taloudellinen tuki on
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ollut hyvä uusi avaus. Yhteensä EU, valtio ja valtakunnalliset järjestöt ovat
tukeneet parhaana vuotena urheiluseuroja yli kolmen miljoonan euron edestä.
Urheiluseurojen yhteenlasketussa liikevaihtoon suhteutettuna tukisumma on
kuitenkin pieni. Seuroissa harrastaa liikuntaa ja urheilu yhteensä 850 000 eri
ihmistä. Jos tuki jaettaisiin kaikille harrastajille tasaisesti, tekisi se neljä euroa
harrastajaa kohden. Tämän vuoksi tuki on jaettu seuroille kohdennettuna
kehittämistukena ja samalla on vältetty päällekkäisyys seurojen kunnallisten
toiminta-avustusten kanssa.

4.3. Tukipalvelujen tuottajia

Kuva 4:Urheiluseurojen yhteistyökumppaneita ja tukipalveluja tuottavia tahoja.

Kunnat
Kunta on urheiluseuratoiminnan perinteinen ja vankka tukija. Kunnilla on pääosin
hyvä yhteistyösuhde oman kunnan seurojensa kanssa. Kunnan merkityksellisin tuki
tulee liikuntalain hengessä. Kunta luo toiminnalle puitteet ja seurat järjestävät
toimintaa. Tuki olosuhteiden ja niiden käyttövuorojen kautta on merkittävin tuki
urheiluseuroille. Tämän lisäksi kunnat jakavat vuosittain toiminta-avustuksina
seuroille 45 miljoonaa euroa.
Suomessa on noin 30 000 liikuntapaikkaa. Kolme neljästä liikuntapaikoista on
kuntien omistuksessa. Viime vuosina erilaiset yksityiset liikuntapaikat ovat
yleistyneet ja perinteistä roolijakoa sovelletaan erilaisissa kumppanuushankkeissa
seurojen ja kuntien välillä. Tiloihin, käyttövuoroihin ja käyttömaksuihin liittyvät
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haasteet ovat lisääntyneet. Tilanne ja haasteet ovat
kasvukeskuksissa ja haja-asutusalueen pienissä kunnissa.

erilaisia

suurissa

Suurissa kunnissa on huutava pula olosuhteista, kun pienissä kunnissa olosuhteita
on tarjolla, mutta muu tuki voi olla minimaalista. Pienissä kunnissa on muodostunut
myös olosuhteiden osalta alueellista koordinaatiota. Omassa kunnassa olevat
olosuhteet vaikuttavat luonnollisesti urheiluseurojen mahdollisuuteen toteuttaa
omaa lajiaan. Lappajärvellä on vireää painitoimintaa, mutta jääkiekosta
innostuneen täytyy matkustaa 50 kilometriä Kauhavalle asti.
”Syntyvyys on 20 lasta vuodessa. Vaikea on tehdä kuntaan monipuolista lajikirjoa.”
Kunnallisen liikuntapolitiikan painopisteet ovat muuttuneet sitten 1970-luvun.
Käynnissä oleva kuntamäärän supistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja
taloushaasteet jättävät liikuntaan liittyvän keskustelun kunnissa taustalle.
”Sosiaali- ja terveyspuoli painottuu. Se johdattelee kunnallista keskustelua.”
”Kunnan rooli ja tilanne muuttunut. Seurat eivät voi elää kuten 1970-luvulla.
Liikuntalaki 1980-luvulla ja nykyinen taloustilanne on muuttanut tilannetta. Jos ei
ymmärrä muutoksia, niin yhteistyö on vaikeaa. Hyvä ymmärrys seurojen osalta on
kuitenkin lisääntynyt.”
Olosuhteiden ja seurojen toiminta-avustuksien lisäksi osassa kunnissa on seuroilla
mahdollisuus hakea vielä erilaisia kohdeavustuksia kilpailujen ja tapahtumien
järjestämiseen, kansainvälisiin kilpailuihin tai valmentajien koulutuksiin. Viime
vuosina tukea on suurimmissa kaupungeissa tullut myös ohi liikuntabudjetin isojen
kansainvälisten tapahtumien hakemiseen ja järjestämiseen tai urheiluakatemioiden
pyörittämiseen.
2000-luvulla moni kunta on järjestänyt seuroilleen yhteisen foorumin, jossa jaetaan
informaatiota, käydään keskustelua ja tehdä koordinoitua ja yhteistä
edunvalvontaa. Seuraparlamentteja järjestetään eri tavoin ja erilaisella ohjelmalla.
Osassa on ollut paljon väkeä ja hyviä kokemuksia, mutta osassa toiminta on
hiipunut alkuinnostuksen jälkeen. Yhteinen seuraparlamentti ei ole tarkoittanut
sitä, että erikseen tapahtuvat neuvottelut olisivat poistuneet. Kunnan valtalajien
suurilla seuroilla on vahvat perinteet käydä omia neuvotteluja omaa seuraa ja lajia
koskevissa asioissa suoraan liikuntatoimen edustajien kanssa.
”Vuonna 2010 kunnan seuraparlamentti kokoontui kaksi kertaa. 2011 ei ollut
yhtään kokousta. Ei löytynyt roolia.”
”Seurojen yhteinen edunvalvonta menee kilpahuutamiseksi. Ei yhteistä
edunvalvontaa osata löytää.”
Viime vuosina kuntien ja urheiluseurojen yhteistyö on saanut myös uusia muotoja.
Kunnat ovat tehneet erilaisia ostopalvelusopimuksia urheiluseurojen kanssa
ohjaustoiminnasta, mutta myös olosuhteiden ylläpidosta. Espoossa uimaseura
Cetus on ottanut hoitaakseen laajasti uimahallien valvontaa ja uimaopetusta.
Kaustisella, Lohjalla ja Somerolla urheiluseurat ovat ottaneet vastuita myös
laajemmista kunnallisista tehtävistä. Tampereella koulujen kilpailutoiminnan
pyörittäminen ostetaan Tampereen Pyrinnöltä. Ajan myötä voidaan arvioida,
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olivatko nämä erilaiset kunnalliset yhteistyömuodot onnistuneita seurojen ja
seurojen oman perustoiminnan kannalta.
Lajiliitot
Suomalainen urheilukulttuuri on lajikeskeistä. Valmennuksen kehittämisessä ja
kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa lajiliitto on seurojensa tärkein kumppani.
Lajiliitot panostavat kohtuullisen paljon muun muassa seuravalmentajien
koulutukseen
ja
urheilijoiden
leiritykseen.
Seurojen
oman
toiminnan
tukemisessa
ja
kehittämisessä on kuitenkin isoja
EXTRA: Lajiliittojen sisällä on vaikea
eroja. Etenkin monella keskisuurella
vetää rajaa valmennuksen kehittämisen
ja pienellä lajiliitolla resurssit ja
ja urheiluseurojen kehittämisen välillä.
osaaminen
seuratoiminnan
Urheiluseurojen kehittäminen on
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen on
kuitenkin paljon muutakin kuin
rajallista. Voidaan arvioida, että 3-5
valmennuksen kehittämistä. Osa
lajiliittoa pystyy tukemaan seurojen
isommista lajiliitoista pohtii aktiivisesti
toimintaa
monipuolisesti,
10–15
näiden kahden asian välistä tasapainoa
jonkun verran, mutta yli 50 lajiliitolla
ja muun muassa oman lajin
toimenpiteet
ovat
vähäisiä
tai
aluepäälliköiden työnkuvia ja
suppeita.
ammattitaitovaatimuksia. Valmennuksen
tai kilpailujärjestelmien asiantuntija ei
”Seuroillehan tätä työtä lajiliitoissa
välttämättä ole paras asiantuntija
tehdään.”
seuratoiminnan kokonaisvaltaisena
kehittäjänä.
”Ei seuroilta kovin paljoa soittoja tule.
Joskus päästään erotuomariksi
erilaisiin riitoihin ja ongelmiin.”

EXTRA: Lajiliittojen ja seurojen
välinen yhteistyösuhde on tärkeä
rakenneraja, joka pitää
keskustella auki kokonaisuutena
ja vielä erikseen eri lajien
keskuudessa. On hyvä tarkentaa
kumpaan suuntaan ”käskyvalta”
ja resurssivirrat kulkevat liiton ja
seurojen välillä.

Haastattelukierros
nosti
esille
ison
peruskysymyksen seurojen ja lajiliiton välisistä
suhteista.
Ovatko
lajiliitot
olemassa
urheiluseurojaan varten? Vai ovatko sittenkin
seurat
olemassa
lajiliittojaan
varten?
Ensimmäinen
vaihtoehto
sai
enemmän
kannatusta, mutta löytyi myös muutama
kommentti tukemaan lajiliittojen omaa roolia
lajikulttuurin
ytimessä
ja
tärkeimpien
operatiivisten asioiden toteuttajana. Tällaisessa
tilanteessa seurat ja yksittäiset harrastajat on
helppo asettaa ”veronmaksajan” rooliin ilman
merkittäviä
palveluja
seurojen
omaan
toimintaan liittyen.
”Seurat ovat ottaneet kannan, että omistavat
liiton. Ei se näin voi olla.”
”Kaikki liitot eivät rakasta seurojaan.”

Suomesta löytyy erilaisia lajikulttuureja. On lajeja, joissa on vahva liitto ja vahvat
seurat. On lajeja, joissa on vahva liitto ja heikot seurat. On lajeja, joissa on heikko
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liitto ja vahvat seurat. Ja on myös lajeja, joissa on heikko liitto ja heikot seurat.
Yhtenä tunnuslukuna tässä vertailussa voidaan pitää lajiliiton omaa liikevaihtoa ja
lajin kaikkien seurojen yhteenlaskettua liikevaihtoa. Mielenkiintoinen suhdeluku,
jota vain harva toimija on yrittänyt laskea.

”Kyllä lajiliitto on se meille läheisin taho, josta saamme apua ja tukea. ”
”Seuran toimintajärjestelmän kehittämiseen ei saa apua liitolta. Liitto painottaa
vain ammattimaista valmennusta.”
”Viimeisen vuoden aikana en ole saanut omasta liitosta yhtään sähköpostia, joka
liittyy seuratoimintaan.”

Aluejärjestöt
SVUL-piireillä ja aluejärjestöillä on pitkä historia seuratoiminnan tukena. Vuoden
1993 muutoksissa lajiliittojen rooli seurojensa tukena korostui ja aluejärjestöjen
rooli vastaavasti keveni. 2000-luvulla aluejärjestöjen rooli seuratoiminnan tukena
on saanut uusia toimintamuotoja, mutta 15 aluejärjestön välillä on
toimintamuodoissa myös paljon vaihtelua.
”Muutaman alueen kanssa tehdään yhteistyötä. Se on paljon henkilöstä kiinni.
SVUL-piirien aikaan tehtiin yhteistyötä paljon enemmän.”
2000-luvulla aluejärjestöt ovat tukeneet seuratoimintaa UVP eli Uutta Voimaa
Paikallistasolle -hankkeella, palkkaamalla seurakehittäjän jokaiselle alueelle ja
osallistumalla Hyvä Seura -hankkeeseen. Seurajohdon koulutuksia toteutetaan eri
muodoissaan ja pääosin yhteisinä ”Puukoulutuksina”. Tämän lisäksi vuosittain
järjestetään erilaisia verkostoja, tilaisuuksia ja parlamentteja seurojen edustajille.
Valtakunnallisesti aluejärjestöt osallistuvat seuratoiminnan kehittämistukiprosessin
eri vaiheisiin sekä seurojen lasten liikunnan ja aikuisten terveysliikunnan 1-tason
ohjaajakoulutuksiin. Suurella osalla aluejärjestöistä on rakentunut myös hyvät
yhteydet alueensa kuntiin.
”Jotkut lajimme seurat käyttävät aluejärjestöjen taloushallintopalveluja, muuten
palveluja käytetään vähän. Liian vähän.”
Aluejärjestöt on olemassa oleva iso resurssi, mutta rooli ja asema seurojen
palvelijana on hakenut muotoaan viime vuosina. Etenkin isoimpien lajiliittojen omat
toimet ja lajin oma aluejärjestelmä ovat osittain vielä huonosti koordinoituja
aluejärjestöjen omien toimien kanssa. Myös urheiluopistot ja vahvistuva
akatemiatoiminta ovat osaltaan lisäämässä seurojen mahdollisuuksia erilaisiin
alueellisiin tukipalveluihin.

Valtakunnalliset palvelujärjestöt
Suomen Liikunta ja Urheilu tukee urheiluseurojen toimintaa monella tasolla. SLU
on tehnyt seuratoiminnan yleistä edunvalvontaa vaikuttamalla lainsäädäntöön ja
verotukseen liittyviin asioihin, osallistumalla erilaisiin tutkimushankkeisiin ja
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viestimällä seuratoimintaan liittyvistä asioista. SLU on toteuttanut suoraa ja
välillistä koulutusta etenkin seurajohtamiseen ja hallintoon liittyvissä asioissa.
Viime vuosikymmenien konkreettisia toimia ovat olleet Avainseura-verkosto, joka
toimi yli kymmenen vuotta 1990–2000-lukujen taitteessa. Vuosittaisissa
verkostotapaamisissa
kävi
noin
sata
henkilöä
ja
tilaisuuksissa
käsiteltiin
seurahallintoon liittyviä asioita. Hyvä
Seura-hanke
ja
siihen
liittyvä
yhteistyöverkosto käynnistyi vuonna 2003.
Seurojen varainhankinnan tukena on
toteutettu Lumilyhty-arpajaisia. Vuodesta
2009 lähtien SLU on toiminut suorien
seuratukien kokonaiskoordinaattorina.
SLU:n rooli seuratoiminnan tukena on
toteutunut kolmella tasolla. On vaikutettu
taustalla
seuratoiminnan
toimintaedellytyksiin, välillisesti lajiliittojen ja
muiden järjestöjen ”kouluttajana” ja
muutamat
omat
suorat
omat
toimenpiteet suoraan seuroihin. Viime
vuosina isoimmat seurat ovat ottaneet
yhä useammin myös suoran yhteyden
SLU:n
asiantuntijoihin,
lähinnä
taloudellisiin
ja
juridisiin
erityiskysymyksiin liittyen. SLU:n yhteistyö
aluejärjestöjen kanssa on tehty monissa asioissa ja vaihtelevilla toiminta-tavoilla.
Nuori Suomi on tukenut urheiluseuroja pääosin lasten ja nuorten urheilun osalta.
Toimintatapa on ollut pääosin välillinen.
Lajiliitot ja aluejärjestöt ovat olleet
toiminnan varsinaisia toteuttajia. Sisällöllisesti seurojen lasten ja nuorten urheilua
on tuettu pääosin fyysis-motorisissa ja psyykkis-sosiaalisissa asioissa.
Sinettiseuratoiminta, Operaatio Pelisäännöt, erilaiset viestinnälliset operaatiot,
lasten ja nuorten seuratoiminnan kehittämistuet ja Kasva Urheilijaksi palvelukokonaisuus
ovat
olleet
Nuoren
Suomen
näkyvimpiä
toimintoja
seuratoiminnan avuksi.
Nuori Suomi on tavoittanut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana seurojen
ohjaajia, valmentajia, seurajohtajia, lasten vanhempia ja joskus myös itse lapsia.
Monipuoliset kontaktit seuran eri toimijoihin on vahvuus, mutta joltain osin laajuus
ja monet viestit ovat tuoneet myös haasteita. Etenkin miesvoittoisten palloilulajien
parissa Nuoren Suomen viestit ja tavoitteet on ymmärretty myös huippuurheiluvastaiseksi.
Kuntoliikuntaliiton
tavoitteena
on
tukea
urheiluseuroja
aikuisten
harrasteliikunnan kehittämistyössä. Työtä on tehty välillisesti lajiliittojen ja SLU aluejärjestöjen kautta. Tärkeimpänä palveluna seuroille on ollut terveyttä edistävän
liikunnan ohjaajakoulutus ”Liikuttaja”, joka on tuonut osaamista nimenomaan
passiivisen aikuisväestön liikuttamiseen. Kuntoliikuntaliitto on tukenut lajiliittojen
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aikuisten harrasteliikunnan kehittämistyötä tekemällä tutkimuksia ja barometreja.
SLU-alueiden kautta on järjestetty seurajohdolle suunnattua Aikuiset liikkeelle koulutusta. Kansainvälistä Sports Club for Health ollaan käynnistämässä Urheillen
terveyttä -ohjelmana.
Terveysliikuntabuumin alku 1990-luvulla vei seurojen kehitystyötä aikuisliikunnassa
pois niiden mukavuusalueelta, mutta viime vuosien aikana on palattu lajitoiminnan
kautta toteutettavaan aikuisten harrasteliikuntaan. Aikuisten harrasteliikuntaa
järjestetään
seuroissa
paljon,
mutta
harvoin
sitä
kehitetään
kovin
suunnitelmallisesti. Seuratukien suuntaamisella myös aikuisten liikuntaan on ollut
positiivinen vaikutus niin arvostuksen kuin nykytilan kartoituksen kannalta.
Työväen Urheiluliitto ja FSI tukevat erikseen omien jäsenseurojensa toimintaa
viestinnällisin toimenpitein ja järjestämällä seurajohdolle tilaisuuksia ja koulutuksia.
Lisäksi TUL:n piirien toiminnanjohtajien toimenkuvaan kuuluu oman alueen
seuratoiminnan tukeminen.

Muut toimijat
Kaikki seuroille tarjottavat tukipalvelut eivät mahdu edellä mainittujen toimijoiden
raameihin ja ”viralliseen” rakenteeseen.
Urheiluopistoilla ja etenkin Suomen
Urheiluopistolla on vuosien varrella ollut seurajohdolle erilaisia lyhyempiä
seminaareja ja pidempiä koulutuksia. Seurat käyttävät kehittämisen tueksi myös
yksittäisiä asiantuntijoita kuten eläkkeellä olevia urheilujohtajia ja tai oman
yrityksen perustaneita ”freelancereita”.
Urheilussa on käytetty myös urheilun ja liikunnan ulkopuolisia asiantuntijoita. 1980luvulta lähtien on lajiliitoissa ja seuroissa käynyt erilaisia yritysmaailman
asiantuntijoita. Yrittäjyys ja bisnes-ajattelu ovat tuoneet seurojen toimintaan hyviä
oivalluksia ja tehokkuutta, mutta myös haasteita sovittaa uusia ideoita
yhdistystoiminnan ja yhteisöllisyyden raameihin.
”Mieluiten haen palvelun ja osaamisen yrityssektorilta. Vaikka se on kallista, se
maksaa itsensä takaisin.”

Palvelujen ja ohjauksen ”ristitulta”
Tässä kappaleessa esiteltiin yleisimpiä seurojen tukimuotoja ja palvelujen tuottajia.
Seurojen kannalta ongelmaksi on muodostunut erilaisten järjestelmien, mittarien ja
ohjauksen suuri määrä, mutta myös kohdennusten tai laadun painotuserot. Toki
vain harva seuraihminen kohtaa näitä kaikkia tukimuotoja ja palveluja omassa
arjessaan, mutta ainakin yleisseuran jalkapallojaoston lounaissuomalainen TUL:n
kuuluva Sinettiseuran johtaja, saa ainakin riittävästi valinnan mahdollisuuksia
erilaisista tukimuodoista.
Tärkeää olisi myös pohtia, ohjaavatko nämä eri kehittämistoimet ja mittarit seuroja
”ideologisesti” ja strategisesti ristiriitaisella tavalla. Entä kuinka suuri
ohjausvaikutuksen yleensä pitää olla vai pitäisikö seurojen omia valintoja
kunnioittaa olemassa olonsa ja toimintavalikkonsa määrittäjinä?

37

5. Johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia
Sukellus seuratoiminnan monipuoliseen maailmaan oli mielenkiintoinen ja avartava
kokemus. Yleishavaintona voidaan todeta, että suomalaista seuratoimintaa ei voi
puristaa yhteen muottiin. Se olisi laadullisesti liian monen asian kompromissi, joka
ei tyydyttäisi juuri ketään.

5.1. Kysymyksiä seuratoiminnan kehittymisen ja kehittämisen
pohjaksi
Onko seuratoiminnan moniarvoisuus ja monimuotoisuus
oikeasti ok?
Suomalainen urheiluseuratoiminta on 2010-luvulla laaja ja monimuotoinen
kokonaisuus. Haastattelut henkilöt pitivät monimuotoisuutta pääosin rikkautena tai
ainakin hyväksyttävänä olotilana. Muutama henkilö näki seuratoiminnan
monimuotoisuuden laadullisena ongelmana etenkin kilpa- ja huippu-urheilun
kannalta. On perusteita ajatella, että yhteinen visio ”Olemme maailman liikkuvin
urheilukansa”
tarvitsee
myös
moniarvoista
ja
monimuotoista
seuratoimintaa.
Pääosin haastattelukierros vahvisti, että
hyvää seuratoimintaa voidaan kehittää
”sekä-että”-ajatuksella ja välttää ”jokotai”-ajattelua.
Voidaan
kehittää
seuratoiminnan ammattimaisuutta, mutta
myös
perinteistä
vapaaehtoisuutta.
Suomeen mahtuu suuria ja pieniä
seuroja. Erikoistuminen omien intressien
mukaan huippu-urheiluun, kilpaurheiluun
tai
harrasteliikuntaan
on
ok.
Seuratoiminta
tarjoaa
monenlaista
osallistumista
ja
tarvitsee
erilaisia
osallistujia elämänkaaren eri vaiheista.
Moniarvoisuus
ja
monimuotoisuus
tarkoittavat
myös
erilaisuutta
ja
erilaisuuden
hyväksymistä.
Jokaisen
lajikulttuurin ja yksittäisen seuran ei
tarvitse
olla
moniarvoinen
ja
monimuotoinen. Seuran oma toiminta voi
painottua vain kapeammin tietyn tyyppiseen toimintaan esimerkiksi huippuurheiluun tai harrasteliikuntaan. Seura saa ja voi kehittää seuraansa omista
lähtökohdistaan. Erilaisten seurojen yhteenlaskettu tulos on kokonaisuutena
moniarvoinen ja monimuotoinen.
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Kuinka sinä näet asian? Onko moniarvoinen ja monimuotoinen seuratoiminta
rikkaus vai rasite? Kuinka laajasti moniarvoista seuratoimintaa voidaan tukea?

Halutaanko seuratoimintaan osallistuvien määränkasvua? Tavoitellaanko
kasvua hinnalla millä hyvänsä?
Kansallisen liikuntatutkimuksen mukaan suomalaisessa seuratoiminnassa oli
vuonna 2010 vuosittain mukana noin 1, 1 miljoonaa ihmistä. Vuonna 1995
vastaava luku oli noin 900 000. Kasvu on ollut jo pitkään tasaista ja ainakin
kasvukeskuksissa kysyntää seurojen toimintaan näyttää riittävän myös
tulevaisuudessa.
Mahdollisuuksia kasvuun on. Lähes kaikki lajiliitot ja useat seurat ilmoittavat
strategisena tavoitteenaan myös harrastajamäärien kasvun. Harrastajamäärän
kasvun myötä myös seurojen vapaaehtoistoimijoiden määrä kasvaa. Kasvulle on
edellytyksiä, vaikka muutamat lajikulttuurit keskittyisivätkin vain nykyisten
harrastajien parempaan palveluun tai valikoitujen huippujen valmennukseen.
Monipuolisessa lajikirjossa löytyy aina lajeja ja kentältä yksittäisiä seuroja, joille
harrastajamäärien kasvu on tavoite ja mahdollista.
Mihin ikäryhmiin seuratoiminnan harrastajamäärien mahdollinen kasvu tulee?
Jatkuuko kehitys niin, että pikkulasten määrä kasvaa ja 13–19 -vuotiaiden nuorten
määrä seuroissa vähenee? Aikuisliikkujia tulee seuroihin lisää, mutta onko ok, että
suurin kasvu kanavoituisi sittenkin liikunta-alan yrityksiin?
Halutaanko näihin
olemassa oleviin kehitys- trendeihin puuttua ja ohjata toimintaa ideologisesti ja
operatiivisesti?
Seuratoiminnan kasvua ei kannata hakea hinnalla millä hyvänsä. Tärkeää on huolehtia myös toimintojen laadusta. Seuratoiminnan laadulla on luonnollinen ja suora
yhteys myös harras-tajamäärien kasvuun. Urhei-lijoiden ja harrastajien
tyytyväisyys ja kiinnitty-minen pidemmäksi ajaksi toimintaan on elinehto seuran
jäsenmäärän vakaalle kasvulle. Seurojen markkinointi ja rekrytointi valuu hukkaan,
jos itse ”ydintoiminta” ei laadullisesti ole hyvällä tasolla. Harrastajien ja
seuratoimijoiden jatkuva läpivirtaus vahvistaa toiminnan ”asiakkuusluonnetta” ja se
on myös suuri haaste yhteisöllisyyden kehittymiselle
Mahdolliselle tulevien vuosien kasvulle kannattaa asettaa myös ehtoja.
Seuratoiminnan ja harrastajamäärien kasvu on mahdollista, jos seuratoiminnan
toimintaedellytykset kehittyvät suotuisasti tai vähintään pysyvät ennallaan. Kuinka
seuratoimintaa arvostetaan yhteiskunnassa ja mitkä toimintaedellytykset seuroille
ja yhdistystoiminnalle annetaan? Kuinka liikuntalain raami ja verottajan säädökset
kehittyvät tulevina vuosina? Kuinka liikunnan ja urheilun olosuhteet kehittyvät?
Kuinka hyvin kunnat, valtio, lajiliitot ja eri järjestöt voivat tukea seurojen
toimintaa?
Onko mahdollista, että seurojen toimintaedellytykset voisivat jopa parantua? Mitä,
jos seuratoiminta laajenee 1,1 miljoonasta 1,4 miljoonan kansanliikkeeksi? Onko
300 000 uuden ihmisen aktiivisempi liikkuminen ja kiinnittyminen seurayhteisöön
yhteiskunnallisesti kuinka arvokas asia?
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Missä kulkee seuratoiminnan rajat?
Tuleeko seuroja opastaa aktiivisesti ”rajanylityksissä”?
Mikä on urheiluseurojen rooli suomalaisessa liikunta- ja urheilukulttuurissa? Tässä
raportissa kuvailimme olemassa olevaa seuratoimintaa kohtuullisen laajasti ja
avoimesti. Esille nousi monia erikoisuuksia, joiden kohdalla seuratoiminnan
perinteisiä rajoja on jo venytetty. Löytyi yhdistyksiä missä oli paljon ”yritysmäisiä”
piirteitä ja löytyi seuroja joilla oli laajaa sopimuksellista yhteistyötä kunnallisen
liikuntatoimen kanssa. Erillisellä hankerahoituksella seuroja on jopa houkuteltu
hyvinvointipalvelujen tuottajiksi.
Seuratoiminnan rooli ja rajanveto ry - ja oy-toiminnan välillä hämmentää seuroja
laajasti. Mikä erottaa ry-toiminnan ja oy-toiminnasta? Mitkä ovat yhdistyksen ja
yrityksen olennaiset erot? Mitkä ovat asiakkuuden ja jäsenyyden erot? Nämä asiat
ovat hämärtyneet monessa lajissa ja seurassa.
Oy-ry -raja tulisi nostaa enemmän ja paremmin esille, niin teknisesti, mutta myös
”henkisesti”. Seurojen olisi hyvä tunnistaa myös ne tilanteet milloin tämä raja on
pakko ylittää. Valintojen seuraukset on myös tiedostettava ja ymmärrettävä
seuratasolla päätöksiä tehtäessä.
Onko seuratoiminnan kokonaisedun kannalta parempi, että ry- ja oy-seurat
pidetään selkeästi toisistaan erillään? Onko oy-seuratoiminta pelottava peikko, jota
tulee kiertää kaukaa? Vai tuetaanko myös mahdollisuutta käynnistää oy-pohjaista
toimintaa tai ainakin mahdollisuutta toteuttaa sekä ry- että oy-toimintaa rinnakkain
samassa seurassa tai ainakin saman seurabrändin alla, kuten muutamissa
joukkuepalloiluseuroissa jo osittain tehdään? Ry-oy -raja ei ole ainoastaan huippuurheiluun kuuluva rajanveto vaan enenevässä määrin myös harrasteliikunnan
seuratoimintaan liittyvä asia.
Urheiluseurojen yhteistyö ja suhde omaan kuntaan on iso ja tärkeä asia. Viime
vuosina joissain kunnissa on yhteistyö saanut uusia ja laajempia muotoja, josta
kokemuksia on kertynyt vasta vähän. Tuleeko urheiluseurojen olla aktiivisia ja
ryhtyä kokeilemaan kunnan kanssa uusia yhteistyön muotoja? Mitkä yhteistyön
muodot ovat hyviä ja suositeltavia? Minkä tyyppisellä seuralla on edellytyksiä tehdä
laajempaa yhteistyötä kunnan kanssa?

5.2. Lisää tietoa ja uutta yhteistyötä
Tiedolla johtaminen ja tietojen parempaa hyödyntämistä
Tiedolla johtaminen takaa luotettavan pohjan kehittämiselle. Nyt laaja-alaisen
tietopohjan kerääminen on ollut yksittäisten tutkijoiden aktiivisuuden varassa.
Eritasoisia selvityksiä on kohtuullisen paljon, mutta seuratutkimuksia ja tutkijoita
on vähän. Eri lajiliitoissa ja järjestöissä tehdään selvityksiä nopeasti ja
puutteellisella ammattitaidolla. Tehtyjä selvityksi käytetään valmistumisen jälkeen
valitettavan vähän ja liian harva niistä on ollut tehtyjen uudistusten perusteena.
Yksittäiset ihmiset, hallitukset ja valiokunnat tekevät päätöksiä pääosin omien
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kokemusten pohjalta, median esiin nostamista asioista tai oman jäsenkentän
äänekkäimpien kriitikoiden paineessa.
Tietoa tarvitaan lisää monesta asiasta ja monella tasolla. Tarvitaan lisää
yksinkertaisia perustietoja muun muassa seurojen, osallistujien ja jäsenmaksun
maksaneiden määrästä. Tarvitaan tietoa kaikkia seuroja yhdistävistä asioista ja
laadun eri osista muun muassa seuratoiminnan talouteen liittyvistä asioista.
Tarvitaan lisää tietoa seuratoimintaan osallistuvien tyytyväisyydestä ja
mielipiteistä. Tarvitaan tietoa suurimmista ongelmista ja ennakoivaa tietoa
seuratoiminnan vielä ”hiljaisista signaaleista”, joista voi kehittyä seuratoiminnalle
suuria haasteita tai mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Valmennuksen ja seuratoiminnan kehittäminen lähemmäs toisiaan
Jos nyt seuratoimintaan liittyvät tukipalvelut jaoteltaisiin ”valmennuksen”
kehittämiseen ja seuran kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, ja lopuksi laskettaisiin
näiden tukipalvelujen resurssit yhteen, niin tuo ottelu päättyisi valmennuksen
voitoksi arviolta 6-1. Valmennuksen kehittäminen on seuratoiminnan ”ydinlaatua”,
mutta jos halutaan, että seura ja sen toimintajärjestelmä pysyy jatkossa vahvan ja
kehittyvän valmennustoiminnan ”kyydissä”, niin seuran kokonaisvaltaiseen
kehittämiseenkin tulee panostaa. Hyvin ja laadukkaasti johdetussa ja
organisoidussa seurassa myös valmennustoiminnan laadun kehittymiselle on
paremmat edellytykset.
Valmennuksen ja seuratoiminnan kehittäminen nähdään myös liian erillisinä
asioina. Seurajohtajien koulutukset kohdennetaan perinteisesti vain ”hallinnollisiin”
asioihin ja valmentajien koulutukset vain
yksilön ja yksittäisen joukkueen
valmennuksen
hienouksiin. Tähän väliin jää
seuratason
valmennusjärjestelmän kokoinen aukko,
joka
on
ainakin
isoissa
seurayksiköissä merkittävä osa
seuratoiminnan laatua. Vain
muutamat suuremmat lajiliitot
ovat tukeneet seurojaan oman
seuratason
valmennusjärjestelmän kehittämisessä.
Valmennuksen
ja
seuran
kokonaisvaltaisen
kehittämisen kuilua voitaisiin
vähentää ainakin koulutuksia
ja
koulutussisältöjä
muokkaamalla.
Valmentajakoulutuksiin voitaisiin liittää osia, joissa käsitellään
”urheiluseuraa valmennuksen toimintaympäristönä”. Vastaavasti seurajohtajien
koulutuksiin voisi lisätä osioita ”seuran valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja
seuratason toimenpiteistä toimintaryhmien valmennuksen tukena”. Tämä voisi
omalta osaltaan auttaa seurajohtajia ja valmentajia asettumaan jatkossa useammin
samalle puolelle ”pulpettia”.
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Uusia resursseja ja uutta yhteistyötä etsimään
Pääpaino seuratoiminnan laadun kehittämisestä on jatkossakin ”perinteisten”
järjestötoimijoiden ja siihen suunnattujen jo olemassa olevien resurssien varassa.
Näiden resurssien käyttöä voidaan kehittää ja tehostaa, mutta kasvava ja
uudistuva seuratoiminta ansaitsee myös uusia resursseja ja uusia luovia ratkaisuja.
Uusia mahdollisuuksia tai vanhojen resurssien tehokkaampia muotoja voisi hakea
ainakin työvoimahallinnon, ammatillisen koulutusten tai kansalaisopistojen
suunnasta. Harrasteliikuntaan painottuvan seuratoiminnan osalta yhteistyön
mahdollisuuksia kannattaisi hakea ainakin nuoriso- ja sosiaali-terveystoimen
kanssa. Kilpa- ja huippu-urheilun seuratoiminnan kehittämiseksi voisi kartoittaa
myös seuratoiminnan kansainvälisiä toimintamalleja.

5.3. Olemassa olevien asiantuntijapalvelujen kehittäminen
Asiantuntijapalveluihin uutta raamia ja
rytmiä
Seuran toimintajärjestelmän, eli sen johtamisen ja
hallinnon kehittämistä voidaan tehdä enemmän
yhdessä, mutta seurojen ydintoiminnan urheilun
ja
liikunnan
voidaan
tehdä
paljon
myös
eriytyneesti. Kilpa ja huippu-urheilua painottavien
seurojen
ja
harrasteliikuntaa
painottavien
seurojen
”substanssia” on vaikea kehittää
samoissa tilaisuuksissa ja samoilla tukipalveluilla.
Yleisissä asioissa jako voidaan tehdä myös
seurakoon
tai
kehityshalukkuuden
mukaan.
Tukipalvelujen historia on asettunut perinteisten
keskikokoisten
vapaaehtoispohjalta
toimivien
seurojen auttamiseen. Perinnettä isojen, ammattimaisten ja kehityshalukkaitten
seurojen toiminnan kehittämiseen on vasta vähän. Vastaavasti pienien tai kituvien
seurojen tueksi ei erillisiä tukipalveluja ole juurikaan mietitty.
Seuratoiminnan tuki- ja kehittämispalveluja voidaan hahmottaa jatkossa kolmeen
luokkaan
terveyssektorin
tapaan:
”itsehoitoon”,
paikalliseen
”perusterveydenhuoltoon”, sekä alueelliseen ja valtakunnalliseen ”erikoishoitoon”.
”Itsehoitoon” kuuluisi palveluita, joita seurat voisivat hyödyntää itsenäisesti
omien tarpeiden ja aikataulujen mukaan. Seuratoiminnan sähköinen tietopankki,
puhelinpalvelu, itsearviointityökalu ja seuran sisäisten koulutusten materiaalit
voisivat olla itsehoidon erilaisia muotoja. Itsehoitopalveluita on tarjottu seuroille
vielä kohtuullisen vähän ja niitä voitaisiin koordinoida valtakunnallisesti.
”Perusterveydenhuoltoon” kuuluisi pääosin vakiomuotoiset palvelut, joita
kysytään paljon. Apua olisi tarjolla lähellä ja tarvittaessa nopeasti. Peruspalveluja
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seura voisi tilata omien halujen mukaan,
seurakehittäjien määräaikaiskäyntejä.

mutta

niihin

voisi

liittyä

myös

Olemassa
olevat
koulutukset
ja
konsultoinnit
kuuluisivat
pääosin
perusterveydenhuoltoon.
Aiheina olisivat ”hallinnolliset” perusasiat kuten
taloushallinto, viestintä, johtaminen ja yhteistyö vanhempien kanssa, mutta myös
urheilun
ja
liikunnan
kehittämisen
perusasiat
kuten
fyysis-motorinen
ominaisuusharjoittelu ja urheilullinen elämäntapa.
”Erikoishoitoon” kuuluisi harvinaiset, erityistä osaamista tai pitempää prosessia
vaativat kehittämisasiat. Erikoishoidon palveluita tai ainakin niiden sisältöjä
tuotettaisiin jatkossa enemmän valtakunnallisella tasolla, mutta osa palveluista
voitaisiin hoitaa myös alueellisesti. Suurille ammattimaisille seuroille tarjottaisiin
pääosin valtakunnallista ”erikoishoitoa.”
Viime vuosina on puhuttu paljon seurapalvelujen yhdestä yhteisestä luukusta.
Luukun luonne seuroille voisi olla ensisijaisesti informatiivinen ja viestinnällinen.
Luukku tietäisi ja tuntisi kaikki olennaiset palvelut ja palveluntuottajat. Luukusta
saisi yleistä tietoa ja työkaluja itsehoitoon, sekä selkeitä kuvauksia ja ohjeita
peruspalvelujen ja erikoishoidon saamiseksi. Luukku voisi kerätä myös jatkuvaa
palautetta seurojen eri toimijaryhmiltä.
Asiantuntijapalvelujen järjestäminen, rooleista sopiminen ja tehokkaampi
yhteistyö
Monipuolisten, laadukkaiden ja laajojen palvelumuotojen järjestäminen pienessä
maassa ja pienillä resursseilla vaatii hyvää yhteistyötä ja tehokkuutta. Kaikkien ei
kannata tehdä kaikkea. On sovittava kuka kantaa päävastuun itsehoidosta ja ketkä
kaikki osallistuvat sen sisällöntuotantoon. Ketkä toimijatahot keskittyvät enemmän
peruspalveluihin ja ketkä erikoishoitoon? Seurojen kannalta olisi myös tärkeää
pystyä kuvaamaan palvelujen kustannukset seuralle. Mitkä palvelut ovat seuroille
ilmaisia, mitkä subventoituja ja mitkä ”markkinahintaisia”?
Monessa erikoishoitoon liittyvässä asiassa voisi luokitella osaamisen mukaan
järjestöjä ja liittoja, mutta myös yksittäisiä asiantuntijoita. Yksittäisiä osaajia voisi
olla tarjolla myös ”virallisten” yhteistyötahojen ulkopuolelta. Esimerkiksi hyvä
seurajohtaja voi olla parempi sparraaja toiselle seuralle, kuin keskinkertainen
järjestön asiantuntija. Jatkossa voisi pohtia kunnallisten toimijoiden halukkuutta
osallistua myös seurojen tukipalvelujen tuotantoon tai ainakin niiden
koordinoimiseen.
Helpointa asiantuntijapalvelujen kehittäminen on aloittaa lajiliittojen ja järjestöjen
välisestä yhteistyöstä seurajohdolle suunnattavien palvelujen osalta.
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5.4. Operatiivisten toimenpiteiden uudistaminen vuoden 2013
loppuun mennessä
Seuratoiminnan laadun kehittäminen vaatii uutta ajattelua ja uusia palveluja, mutta
myös perinteisten ja olemassa olevien tukimuotojen kehittämistä. Seuraavassa on
ehdotus neljän erilaisen operatiivisen toimenpiteen käynnistämisestä. Kaikki neljä
toimenpidettä vaativat hyvän suunnittelun, riittävät resurssit, sekä laadukkaan ja
avoimen kehittämisprosessin. Jos näihin toimenpiteisiin päätetään tarttua syksyllä
2012, niin seuroille uudistettujen näiden tukimuotojen käyttö voisi alkaa
viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Valtion seuratoiminnan kehittämistukien tulosten arviointi ja uudistaminen
Valtion seuratoiminnan toiminnallisista kehittämistuista on kokemuksia 13 vuoden
ajalta. Päätoimisten palkkauksen starttituesta on kokemuksia vuodesta 2009
lähtien ja syksyllä käynnistyy ensimmäistä kertaa 24 vahvemmin konsultoitua
seurojen kehittämishanketta vähävaraisten urheilun ja liikunnan tukemiseksi.
Erilaisista toimintatavoista ja tuen eri kohdennuksista on tehty lukuisia erillisiä
raportteja.
Nyt on hyvä aika koota olemassa oleva tieto yhteen ja arvioida saavutettuja
tuloksia seuratasolla ja eri toimintamuotojen tehokkuutta seurojen, mutta myös
valtakunnallisten toimijoiden perspektiivistä. Samalla voitaisiin hakea vertailua
Ruotsin seuratoiminnan kehittämistukien yhdeksän vuoden kokemuksista.
Tavoitteena olisi löytää entistä tarkoituksenmukaisemmat ja tehokkaat
toimintatavat, sekä pohtia muiden palvelumuotojen suhdetta tähän tukimuotoon.
Jatkossa tuen kohdennukset tulee löytyä seuratoiminnan laadun kehittämisen
yhdessä valittujen yleisten tavoitteiden sisältä.

Seuroille yhteinen koordinoitu kehittämisjärjestelmä
Sinettiseuratoiminta
aloitti
1990-luvulla
urheiluseurojen
lasten
urheilun
laatujärjestelmän. 2000-luvulla muutamat yksittäiset lajiliitot ovat rakentaneet
myös omia järjestelmiään. Kiinnostus seurojen laadun arviointiin on kasvanut.
Tässäkin asiassa olisi aika pysähtyä arvioimaan laatujärjestelmien kokonaisuutta.
Arvioida vuosien kokemuksia, eri järjestelmien välisiä eroja ja pohtia
mahdollisuutta tarjota kaikille seuroille yhteisestä koordinoitua laatujärjestelmää.
Keskusteluissa on ollut ajatuksia rakentaa järjestelmä, jossa olisi 2-3 erilaista tasoa
erikokoisille seuroille tai valinnaisia erikoistumismahdollisuuksia. Uusi tulokulma
voisi korostaa seuran kehittymistä arvioinnin sijaan. Uuden järjestelmän
kehittämisessä on monia mahdollisuuksia, joita kannattaisi vähintään kartoittaa ja
arvioida.

Seuroille uusi yhteinen sähköinen viestintä- ja palvelujärjestelmä
Seuratoimintaa koskevia tietoja ja palveluja saa nykyään hakea monesta eri
paikkaa. Seurat tarvitsevat tietoa ainakin koulutuksista, erilaisista muista tuista,
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kehittämisprosesseista, laatujärjestelmistä, olemassa olevista asiantuntijoista ja
muiden seurojen hyvistä malleista. Tämän tyylisiin tarkoituksiin tarvitaan yksi
yhteinen viestintä- ja palvelujärjestelmä.
Ruotsi aloitti vastaavan järjestelmän rakentamisen 2007 ja näitä kokemuksia
voidaan hyödyntää mahdollisessa kehittämisprosessissa. Alussa uusi järjestelmä on
tarkoituksenmukaista suunnata pääosin seurajohdolle, mutta myöhemmin työkalua
on helppo laajentaa myös seuran muiden toimijaryhmien palvelemiseen.

Yhteisöllisyydestä uutta viestintä- ja koulutusmateriaalia
Urheiluväen ymmärrys yhteisöllisyydestä on pääosin pinnallista ja perinteistä tai
sitä pidetään asiana johon ei tarvitse tai voi aktiivisin toimin vaikuttaa.
Yhteisöllisyys on kuitenkin moniulotteinen ja olennainen laatutekijä seurojen
toiminnassa. Nykyistä nopearytmistä ja yksilöllisyyttä korostavan elämänmenon
vaikutuksia
on
huomioitava
jatkossa
paremmin
myös
seuratoiminnan
yhteisöllisyyttä kehitettäessä.
”Uusyhteisöllisyydestä”
koulutusmateriaalia

tarvitaan
kaikkien

uutta
asiantuntevaa
ja
viestintäja
toimijatahojen
yhteiseen
käyttöön.

5.5. Mihin asti päästiin? Miten eteenpäin?
Haastattelukierros osoitti seuratoiminnan laadun kehittämisen isoksi ja tärkeäksi
asiaksi. Innostusta ja halua asian kehittämiseen löytyy. Ison ja tärkeän asian
kartoittamiseksi tehty kierros oli kuitenkin nopea ja pinnallinen.
Etenkin harrasteliikunnan seuratoimintaa olisi hyvä selvittää vielä tarkemmin.
Tähän selvitykseen tavoitimme tahoja ja henkilöitä, joilla oli tietoja ja kokemuksia
pääosin kilpaurheilun ja kilpaurheiluseurojen perspektiivistä. Harrasteliikuntaan
painottuvasta seuratoiminnasta löytyi vain pinnallisia perustietoja. Osittain myös
siitä syystä, että harrasteliikuntaseuroista vain osa on lajiliittojen tai aluejärjestöjen
yhteistyöverkostossa mukana. Tarkempi perehtyminen tähän osaan seuratoimintaa
on myös tarpeen ja se nostaa varmasti esille uusia ja erilaisia kehittämistarpeita.
Seuratoiminta on moniarvoista ja monimuotoista. Laatua on vaikea kehittää laajasti
yhtä aikaa ja vain yleisillä toimenpiteillä. Seuratoiminnan kehittyminen vaatii myös
erillisiä ja syvempiä laatuprosesseja. Seuratoiminnan laatua voidaan kehittää myös
erikseen ainakin yleisten toimintaedellytysten, johtamisen ja hallinnon, lasten
urheilun, huippu-urheilun ja harrasteliikunnan perspektiivistä. Eri osa-alueiden
kehitystä voidaan tehdä itse seuroissa, mutta myös seuratoimintaa tukevissa
järjestöissä.
Yhteinen visio 2020 ”Olemme maailman liikkuvin
seuratoiminnan kehittymistä monella eri tavalla ja tasolla.
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urheilukansa”
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