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SEURATOIMINNAN LUPAUS  - MENESTYSSUUNNITELMASTA

Huolehdimme siitä, että seurat näkevät 
toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat 
ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat 
tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja 
toimintaedellytyksiä lisätä liikettä ja rakentaa urheilijan 
polkua. 



Seuratoiminta edistää yhteistä visio

Toimintaympäristö Toimiva hallinto ja johtaminen

100 v

0 v

Innostavaa urheilua ja 
liikuntaa lapsille ja 

nuorille

Harrastamisen paikkoja
aikuisille

Menestyviä urheilijoita Aikuisten 
harrasteliikunnan 

kehittäminen seuroissa
Huippu-urheilun

kehittäminen
seuroissa



Miksi laatuohjelma?
SEUROILLE
Seuratoiminnan kehittämisen väline
Parantaa seuratoiminnan laatua 
Seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi – parantaa 
imagoa
Kannustaa seuroja
Edistää seurojen ja toimijoiden verkostoitumista
Yhdistää seuratoiminnan eri osa-alueet ja koko elämän 
kulun
Tukee seurojen profiloitumista



Laatuohjelma: LAJILIITOILLE, ALUEJÄRJESTÖILLE 
JA URHEILUAKATEMIOILLE

• Yhteinen kehittämisen väline lajiliitoille
• Ymmärrys huippu-urheilun/lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan

vaatimuksista selkiytyy

• Edistää yhdessä oppimista ja osaamisen vahvistumista
• Toimintatavat kehittyvät
• Tehostaa resurssien käyttöä ja järkevöittää tekemistä

• Työkalu seuran ja lajiliiton/aluejärjestön/akatemioiden yhteiselle 
tekemiselle

• Vahvistaa lajliittojen, alueiden ja akatemioiden välistä yhteistyötä
• Parantaa toiminnan koordinaatiota eri toimijoiden välillä



Lapset ja 
nuoret

Aikuis-
liikunta

Huippu-
urheilu

Seuran hallinto
ja toimintatavat

SEUROJEN LAATUOHJELMA



Muut toimintatavat laatuohjelmassa

• Miten mukaan
• Sinetti
• Aikuisten liikunta
• Huippu-urheilu

• Sähköinen työkirja seurojen laatuohjelman työstöön
• Kehitysprosessit
• Yhteiset tilaisuudet
• Seurojen väliset kohtaamiset



Laatuohjelman kriteerit
Yhteiset kriteerit

Organisaatio
Osaamisen kehittäminen
Viestintä
Toimintatavat

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät  - Sinetti

Aikuisten liikunnan laatutekijät

Huippu-urheiluseuran laatutekijät



Organisointi

• Seuralla on ajantasaiset säännöt ja se noudattaa hyvän hallinnon 
periaatteita. 

• Seura noudattaa urheiluyhteisön Reilun pelin periaatteita.
• Seura edistää yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua toimintaan 

varallisuudesta, etnisestä alkuperästä, sukupuolesta, vammasta tai muusta 
yksilöön liittyvästä syystä riippumatta ja toimii syrjinnän ehkäisemiseksi.

• Seuralla on kirjallinen toimintakäsikirja,/ -toimintalinja, jossa on mainittu 
mm. vastuunjaosta eri toimijoiden välillä.

• Seuran talous on hyvin hoidettu ja se on läpinäkyvää. Seuralla on ohjeet 
joukkueiden/ ryhmien taloushallinnon hoitamisesta

• Seura on hyvä työnantaja
• Seura rekrytoi aktiivisesti vapaaehtoisia tekijöitä ja pitää heistä huolta
• Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita 
• Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja/tai kilpailuja.
• Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.



Organisointiin liittyvät lasten urheilun 
kysymykset

• Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran 
toiminnan toteuttamiseen yhdenvertaisina aikuisten 
rinnalla.

• Seura on tietoinen lasten ja nuorten turvallisuutta 
edistävistä toimintatavoista ja niitä koskevista suosituksista. 
Seura on huomioinut toiminnassa turvallisuuteen liittyvät 
asiat.

• Seura tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä koulujen 
kanssa.

• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa.



Organisointiin liittyvät aikuisten liikunnan 
kysymykset

• Seura kerää säännöllisesti palautetta toiminnastaan ja 
kehittää seuran toimintaa niiden pohjalta.

• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa.



Organisaatioon liittyvät huippu-
urheiluseuratoiminnan kysymykset



Osaamisen kehittäminen
• Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on 

suunnitelmallista kaikissa ryhmissä.
• Seurassa on suunnitelma, miten uudet toimijat 

perehdytetään seuran toimintaan.
• Seuran ohjaajat ja valmentajat sekä muut 

seuratoimijat ovat koulutettuja ja heidän osaamisen 
kehittäminen on suunnitelmallista ja sitä tuetaan.

• Ryhmässä on ohjaajia/valmentajia vähintään yksi 
ohjaaja/10 lasta. Paikalla on vähintään yksi täysi-
ikäinen  vastuuhenkilö. (lapset ja nuoret)

• Ohjaaja osaa soveltaa toimintaa osallistujille 
sopivaksi turvallisuustekijät huomioiden. 



Viestintä
• Seurassa on sovittu, miten asioista viestitään.  
• Viestintä on innostavaa, avointa, vuorovaikutteista

ja ajan tasalla olevaa.
• Ryhmillä/ joukkueilla on käytössä toimivat 

viestintävälineet. 
• Seuran nettisivuilta löytyvät toimintakäsikirja sekä 

yhteystiedot ja vastuualueet.
• Seura viestii toiminnasta houkuttelevasti siten, että 

se innostaa uusia tulijoita ja kertoo selkeästi, miten 
toimintaan pääsee mukaan.

• Seura, joka on saanut laatutunnuksen, pitää 
tunnusta esillä seuran viestinnässä sekä viestii 
nettisivuilla siitä, mitä laatutunnus tarkoittaa.
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