
Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan 
elinvoiman vahvistamisessa

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

1Suomen Olympiakomitea ry:n toimintasuunnitelma 2017



Seuratoiminta ohjelma

Peruspalvelut seuroille
Seuratoiminnan laatuohjelma
Seuratoiminnan tulevaisuus
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12.04.2017

LUONNOS

SEURATOIMINNAN
LAATUOHJELMA



Miksi laatuohjelma?
Yhteinen väline seuratoiminnan laadun nostamiseen

Laatuohjelmalla vahvistetaan seuratoiminnan lupauksen toteutumista yhdessä 

Laatuohjelmalla vahvistetaan urheilija, harrastaja ja toimija ovat keskiössä toimintatapaa 

Laatutekijöillä tunnistamamme hyvän seuran tunnusmerkkejä ja kannustamme seuroja 
erinomaisuuteen yksilöllisten ratkaisujen ja jatkuvan kehittymisen kautta

Laatuohjelmalla tehdään laadukasta seuratoimintaa näkyväksi ja lisätään seuratoiminnan 
arvostusta yhteiskunnassa

Laatuohjelman kautta voimme ymmärtää ja ottaa käyttöön modernia laatuajattelua ja jakaa hyviä 
toimintamalleja 
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100 v

0 v

Innostavaa 
urheilua 

ja liikuntaa 
lapsille 

ja nuorille

Harrastamisen paikkoja
aikuisille

Menestymisen 
mahdollisuuksia 

urheilijoille

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. 

SEURATOIMINNAN
LAATUOHJELMA

Innostavassa toimintakulttuurissa   
Yhdessä onnistuen



Miksi laatuohjelma?
SEUROILLE

Seuratoiminnan kehittämisen väline – entistä parempaa toimintaa

Luo yhteisen perustan seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluun

Edistää yhteistyötä ja verkostoitumista

Seuratoiminnan upeat toiminnat näkyviksi – parantaa imagoa

Kannustaa seuroja
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Miksi laatuohjelma?

LAJILIITOILLE,  ALUEJÄRJESTÖILLE JA URHEILUAKATEMIOILLE

• Yhteinen kehittämisen väline 

• Ymmärrys huippu-urheilun, lasten ja nuorten sekä aikuisliikunnan vaatimuksista selkiytyy

• Edistää yhdessä oppimista ja osaamisen vahvistumista

• Toimintatavat kehittyvät 

• Tehostaa resurssien käyttöä 

• Vahvistaa lajiIiittojen, alueiden ja urheiluakatemioiden välistä yhteistyötä
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Miten mukaan yhteiseen laatuohjelmaan?

Lajiliiton tulee olla Olympiakomitean jäsenjärjestö

Lajiliitto voi lähteä mukaan yhteen osa-alueeseen, kahteen tai kaikkiin kolmeen 
osa-alueeseen?  

Vuonna 2017 kokeillaan eri osa-alueiden toimivuutta

Laatuohjelmaa käynnistyy vuoden 2018 alussa
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Porina 

Tarkastele seuraavien asioiden kautta millä on eniten  painoarvoa toiminnan 
vaikuttavuuteen

- Seurojen toiminnan laatu kehittyy käytännössä

- Laaja joukko seuratoimijoita on tietoisia laadun kehittämisen mahdollisuuksista

- Seura saa näkyvyyttä ja yhteistyökumppaneita

- Yhteistyön kautta syntyy lisäarvoa kuten uutta tietoa ja uusia toimintapajoja, joita 
yksin tekemällä ei olisi syntynyt

- Muu - mikä
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Palveluiden tärkeys seurallenne
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Toiminnan sähköiset tyytyväisyyskyselyt

Yhteiset laj ikohtaiset Sinett iseurojen kohtaamiset

Yhteiset alueel l iset t i la isuudet,  joissa Sinett iseurat 
voivat kohdata er i  la j ien muita Sinett iseuroja

Valtakunnal l inen Sinett iseuraseminaar i  kaik i l le.  
Seminaar issa yhte istä sekä laj ikohtaista ohjelmaa …

Uutisk ir je,  jossa infoa seuratoimintaan l i i t tyv is tä asioista

Ideapankk i hyvis tä seuratoimintamal le is ta

Yhteis iä Sinett iseurojen viest intäkampanjo ita, jossa 
yhdessä Sinett iseurat,  la j i l i i tot ,  aluejär jestöt ja …

W ebinaareja (=net issä toteutettava lyhyt seminaar i  esim. 
45 min) er i  aiheista

Er i lais ia käytännön työkaluja /  tuotteita seurojen 
käyttöön esim. Li ikuntale ikk ikoulu/ Kasva urhei l i jaksi /  …

Viest intää seuroi l le seuratoiminnan tulevaisuuden 
malleista ja i lm iöistä/muutostrendeis tä, jotka …

Kaikk i

Sinettiseurojen vastauksia kyselyyn 



Mitä pitää tehdä, jotta laatuohjelma johtaa 
seuratoimintalupauksen toteutumiseen? 

Yhteisiä palveluja ja työkaluja seuratoiminnan kehittämiseksi (mm. digitaaliset työkalut)

Yhteiset prosesseja ja työpajoja

Yhteisiä laatutekijöitä 

Osaamisen jakamista ja verkostoitumista

Yhteisiä tilaisuuksia

Viestinnällisiä kampanjoita yhdessä laatuseurojen kanssa

Mahdollisia yhteisiä yhteistyökumppaneita

Yhteinen auditointijärjestelmä

Yhteinen visuaalinen ilme 

Muita toimia
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Eri toimijoiden roolit laatuohjelmassa?
Työstetään yhdessä

Mihin asioihin lajiliiton tulee sitoutua?

Miten paljon lajiliitto voi räätälöidä laatuohjelmaa?

Mistä Olympiakomitea vastaa ja mitä palveluja tuottaa?

Mikä on alueiden ja urheiluakatemioiden rooli?
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100 v

0 v

Innostavaa 
urheilua 

ja liikuntaa 
lapsille 

ja nuorille

Harrastamisen paikkoja
aikuisille

Menestymisen 
mahdollisuuksia 

urheilijoille

Yhteiset laatutekijät

LAATUOHJELMAN OSA-ALUEET
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Johtaminen ja hyvä hallinto
• 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

• Seurassa kiitetään ja palkitaan toimijoita 

• Seura järjestää monipuolisia tapahtumia ja/tai kilpailuja.

• Seura tekee yhteistyötä muiden seurojen ja sidosryhmien kanssa.
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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. 
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Viestintä ja toimintatavat

• 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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Kyky tuottaa uutta
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Yhdessä onnistuen
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Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät

21.4.2017 20



Johtamiseen ja hyvään hallintoon 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.
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Innostuksesta intohimoon
• Seura on tehnyt tyytyväisyyskyselyt ja käsitellyt kyselyn tulokset seurassa. Kyselyyn ovat 

vastanneet

lapset

nuoret

valmentajat

vanhemmat

• Seurassa on hyvä ja kannustava ilmapiiri.  Mitä keinoja seura käyttää tämän asian 
edistämiseksi? 

• Lasten urheilemisessa näkyy innostus ja ilo.  Miten tätä seurataan?

• Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan omaan harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailuihin 
vaikuttaviin päätöksiin.

• Seuralla on yhteisiä seurahenkeä vahvistavia tilaisuuksia. Ryhmillä / joukkueilla on omia 
yhteishenkeä nostattavia tapahtumia.

• Urheilun Pelisääntökeskustelut on käyty lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa.
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Monipuolisista liikuntataidoista lajitaitoihin ja fyysisestä 
harjoitettavuudesta systemaattiseen harjoitteluun

• Lasten/ nuorten kokonaisliikuntamäärää seurataan. 

• Omaehtoiseen liikkumiseen kannustetaan.

• Monipuolisuus: Lapsilla on ohjelmassa muiden lajien harjoittelua varsinkin sellaisilla lapsilla, jotka 
harjoittelevat seurassa useita kertoja viikossa – miten monipuolisuus näkyy harjoituskerran sisällä. 
Seura ei estä muiden lajien harrastamista.

• Harjoitukset on hyvin organisoitu ja ne varmistavat jokaiselle osallistujalle mahdollisimman paljon 
suorituksia. 

• Seura tarjoaa eri tavalla kehittyneille / motivoituneille tai erityistarpeita omaaville lapsille ja 
nuorille vaihtoehtoja harrastamiseen.  Seura voi olla profiloitunut pelkästään kilpa- tai 
harrasteurheiluseuraksi ja on kertonut siitä selvästi omassa viestinnässä.

• Lapsella ja nuorella on mahdollisuus seurata omaa kehittymistään taidoissa ja fyysisissä 
ominaisuuksissa.
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Urheilullisilla elämäntavoilla 
terveeksi urheilijaksi

• Edistetään urheilullisia elämäntapoja (lepo, ravinto, päihteettömyys, riittävä 
liikunnan määrä, henkinen hyvinvointi, antidoping) ja seurataan niiden 
toteutumista

• Viestitään lasten vanhemmille, valmentajille sekä lapsille että nuorille 
urheilullisista elämäntavoista huomioiden eri ikätasot

• Vanhemmille kerrotaan monipuolisen harjoittelun merkittävyydestä sekä lasten 
kehityseroista

• Toiminnassa mukana olevat aikuiset toimivat esimerkillisesti lasten ja nuorten 
kanssa toimiessaan.  
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Kilpaileminen ja harrastaminen kehittävät 
• Kilpaileminen ja harrastaminen on lapsille innostavaa

• Seuralla on yhteisesti sovittu toimintatapa, miten sovitaan, mihin kilpailuihin / 
turnauksiin osallistutaan ja päätettäessä asioista kuunnellaan vanhempia ja 
lapsia/nuoria.

• Kaikilla halukkailla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan.

• Seurassa, jossa on tasojoukkueita ja –ryhmiä, on etukäteen sovittu, miten joukkueet 
muodostetaan sekä miten joukkueesta toiseen siirtyminen on mahdollista ja miten 
asiasta viestitään.

• Ilmapiiri on sellainen, että lapset ja nuoret voivat aidosti kertoa omia fiiliksiä omasta 
kilpailuun osallistumisesta ja suoriutumisesta.

• Huomio on suoritusten onnistumisen arvioinnissa sijoitusten sijaan.

• On arvokasta harrastaa liikuntaa/ urheilua osallistumatta kilpailuihin.
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Aikuisten harrasteliikunnan laatutekijät
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Johtamiseen ja hyvään hallintoon liittyvät aikuisten 
liikunnan kysymykset

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

• Seura noudattaa maltillisuutta osallistujien kustannuksissa.
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Aikuisliikunnan toiminnan periaatteita (1)
Seura järjestää säännöllistä aikuisten liikuntatoimintaa.

Seura on sitoutunut aikuisliikunnan kehittämiseen.

Seuralla on aikuisliikunnan vastuuhenkilö(t) ja hänellä tukea/resursseja 
toimintaan.

Aikuisliikunta on sisällytetty osaksi/kokonaan seuran toimintalinjaan 
(toimintakäsikirja).

Seura tarjoaa joustavia ja kevyen sitoutumisen osallistumisvaihtoehtoja 
mahdollisuuksien mukaan (esim. kokeilumahdollisuus kaikilla, erilaiset 
maksutavat).
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Aikuisliikunnan toiminnan periaatteita (2)
Seura tarjoaa uusille harrastajille ”alkeisryhmiä” tai muuta tukea harrastuksen 
aloittamiseen ja huolehtii tarjonnan jatkuvuudesta alkeisryhmän jälkeen 
(henkilökohtainen neuvonta, lainattavat/kevyemmät välineet jne).

Seura mahdollistaa osallistumisen liikuntatapahtumiin ja/tai kilpailutoimintaan.

Seuran toiminta on liikkujien saavutettavissa. (viestintä?)

Seuralla on toimintatapa, miten uudet harrastajat toivotetaan tervetulleeksi 
seuraan. 

Seuran toiminta on turvallista.
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Aikuisliikunnan toiminnan sisältö

Toiminta on tavoitteellista ja sisältö on suunniteltu ja toteutettu sen mukaisesti.

Ohjatut harjoitukset ovat monipuolisia sisällöltään ja toteutukseltaan.

Harjoitukset ovat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä.

Toimintaa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan eri tarpeisiin.

Seurassa kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen yksin ja/tai ryhmässä.
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Yhteisöllisyys aikuisliikunnassa

Seura panostaa yhteisöllisyyteen, tekee seuraa tutuksi jäsenilleen ja varmistaa 
ryhmän vastuuhenkilöiden tietämyksen seuran toiminnasta.

Seurassa on hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri. 

Seura järjestää yhteisiä kohtaamisen paikkoja harjoitustoiminnan lisäksi.

Seura tarjoaa harrastajille mahdollisuutta osallistua muuhun toimintaan 
tekijänä, kannustajana, vaikuttajana sekä antaa mahdollisuuden jakaa ja 
kehittää omaa osaamistaan.

Osallistetaan liikkujia ryhmässä ja seurassa tuomaan toiveitaan esiin ja 
osallistumaan mahdollisuuksien mukaan päätöksien tekemiseen (esim. 
turnauksiin osallistuminen).
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Huippu-urheilun laatutekijät
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