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Tulevaisuuden seura -video

Ks videon raakaversio Seurakehittäjien facebook-ryhmän kautta ja kommentoi

https://www.facebook.com/groups/185075972016852/?ref=bookmarks
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Sports Club for Health laatuohjelmassa
Aikuisliikunnan laatutekijät perustuvat osittain eurooppalaiseen SCforH-laatuohjelmaan

• SCforH-konseptissa on kuvattu keskeiset laadukkaan, terveyttä edistävän urheiluseuratoiminnan osa-alueet. Lisäksi siinä on 
soveltamismalleja urheiluseuroille ja lajiliitoille/aluejärjestöille

Perustuu vahvaan tiedepohjaan

Terveysnäkökulmanhyödyntäminen sekä lajiliitoissa/aluejärjestöissä että seurojen toiminnassa

Kattaa koko elämänkulun

Suomen kielinen kirja: https://www.scforh.info/content/uploads/2017/03/Finnish_web.pdf

Periaatteet: terveyttä edistävää urheilua, näyttöön perustuvia hyviä käytänteitä, ohjaajat/valmentajat osaavia ja ammattitaitoisia, seuran oma(i)ssa
laj(ei)issa, vain vähän terveysriskejä, terveyttä edistävä ympäristö, voimaannuttava ja motivoiva ilmapiiri

Käytännössö esim.

https://www.youtube.com/watch?v=Z3TXYtHFku8&feature=youtu.be

Uimaliitto:: https://www.scforh.info/sport-associations/exploit-the-benefits-of-the-scforh-approach-for-your-association-and-clubs/

Lajiliitoille ja aluejärjestöille työkaluja ja hyviä esimerkkejä seuroista: https://www.scforh.info/sport-associations/

Lisätietoja aiheesta: www.scforh.info ja ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
- JAA KIRJAT- laatuseurat toteuttavat SCforH-toimintatapaa vaikka SCforH ei tässä itsetarkoitus-  osa EU:n terveysliikuntakriteereitä. Suomikin sitoutunut - ministeriö raportoi- Periaatteet toteutuvat niin aikuisilla kuin Sinetissä (jo entuudestaan)- aluejohtajat käsitelleet SCforH - haluavat ottaa sen osaksi toimintaa- UImaliitto ottanut osaksi strategiaa ja jalkauttanut seuroihin, Ratsastuksella terveysprofiilien kautta viety vahvasti seuroihin ja valmennukseen- Mukana Suomessa kv. Projektissa: Olympiakomitea, Voimisteluliitto, Uimaliitto, ESLU, PLU, Jyväskylän ja Turun yliopistot- KOK kiinnostunut viemään SCforH osaksi toimintaansa- jos joku kiinnostunut tarkemmin, niin voin miellellään tulla esittelemään

https://www.scforh.info/content/uploads/2017/03/Finnish_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Z3TXYtHFku8&feature=youtu.be
https://www.scforh.info/sport-associations/exploit-the-benefits-of-the-scforh-approach-for-your-association-and-clubs/
https://www.scforh.info/sport-associations/
http://www.scforh.info


SuomiSport-tilannekatsaus
Sopimustilanne

42 liitolla sopimus Suomisportin käytöstä, vuoden loppuun mennessä noin 60 liitto mukana.

Toiminnallisuudet käytössä

Lisenssien myynti & nippulisenssien myynti.

Tapahtumat: Yksihintaisen tapahtuman myynti toimii. Salibandyllä noin 100 tapahtuman ilmoittautumiset ja 
rahaliikenne Suomisportissa.

Seurojen jäsen- ja kausimaksut: Judoliitto aloittanut pilotoinnin syyskuussa.

Kehitysnäkymät 2018

Seuraverkon uudistaminen SuomiSporttiin. 

Huippu-urheilun tietojärjestelmä, tarpeiden selvittelyvaihe meneillään.

14.9.2017 4



Vuoden urheiluseura 

- Palkitaan Urheilugaalassa 2018.
- Vuoden Urheiluseura palkitaan 10.000 euron stipendillä ja neljä muuta 

finalistia saavat 1000 euron stipendin.  Palkinnot lahjoittaa Alko Oy.
- Vuoden Urheiluseura ehdokkaita voivat ehdottaa lajiliitot ja aluejärjestöt.
- Ehdotukset tulee tehdä 31.10. mennessä.  Haku avautuu 1.10. 
- Teemana seuratoiminnan tulevaisuus
- Finalistit esitellään 2.12. järjestettävässa ehdokkaiden 

esittelytilaisuudessa.  Yle tekee ehdokkaista lyhyet videot, jotka esitellään 
Ylen urheiluviikonloppuissa.
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Vuoden Sinettiseura
Palkitaan alueellisissa tilaisuuksissa esim. Alueiden Urheilugaaloissa vuoden 
2018 alussa tai muussa juhlavassa tilaisuudessa vuoden 2017 lopussa tai 
vuoden 2018 alussa.  

Gasum palkitsee Vuoden Sinettiseuran 5000 euron stipendillä ja muille 14 
alueelle Gasum myöntää 1000 euron alueellisen kannustuspalkinnon yhdelle 
Sinettiseuralle.

Gasum myöntää 14 alueellista 1000 euron kannustuspalkintoa Sinettiseuroille 

Sinettiseurat hakevat itse Vuoden Sinettiseura palkintoa.  Hakuaika                   
1.-31.10.2017.  Aluejärjestöt tekevät ehdotuksen omaan alueen Vuoden 
Sinettiseurasta sen jälkeen, kun Olympiakomitea on päättänyt valtakunnallisen     
palkinnon saajasta. 

Hakulomake sisältää Kasvata urheilijaksi –stipendin sekä Visman
talousstipendin hakemisen.
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Vuoden vakuuttavin #seuratoimija 2017
Tavoitteena on kiittää seuratoimijoita ja nostaa vapaaehtoistyön tärkeyttä esille sekä edistää turvallisen urheilun viestiä.

Vuoden 2015 seuratoimija oli Ruoveden Pirkkojen Paula Rinki ja 2016 Pyhäjärven Pohdin Kauko Tikkanen. 

Some-kampanja 2017

Ehdota ja kiitä seuratoimijaa 15.9-15.10 

Äänestysvaihe 1.-26.11. - 6 vakuuttavinta seuratoimijaa ja kiitostarinaa

Julkistus: 5.12 äänestyksen tulokset julki YK:n vapaaehtoistoiminnan päivänä. 

Palkinnot OPn stipendi seuralle ja lippuja Suomen Urheilugaalaan 

Kolmelle eniten ääniä saaneelle seuratoimijalle 

urheilugaalan kiitosillan avecliput 2018 

seuratoimijan seuralle OPn stipendit: 1200 €, 800 €, 500 €

Ehdottajien kesken arvotaan 

10 avec katsomolippua urheilugaalaan.
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Fb-ryhmästä nousseet asiat 

Vähävaraisten maksujen tukeminen: kunnan sosiaalitoimi/Kela, seura, liitto tai 
lahjoittajat (yksityishenkilöt ja säätiöt) antavat tukea vähävaraisille

Kunta/kela osa toimeentulotukea – pitää hakea (tarvitseeko perhe apua?)

Seuran ja liiton periaatteet: päätetään kriteerit etukäteen, tiedotetaan avoimesti, haku, tuki 
(ei rahaa, vaan maksuvapaita) myönnetään kaikille kriteerit täyttäville – ei ole koskaan 
vastike tehdystä työstä

Lahjoittajat lahjoittavat omasta aloitteesta, ei vetoamalla lahjoittajiin. Säätiöillä 
hakumenettely.
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Aikuisten tyytyväisyyskysely

https://my.surveypal.com/Palautekysely_liikkujalle(aikuiset)_MALLIPOHJA

Mahdollisuus ottaa heti kokeiluun "Palautekysely liikkujalle"
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Esittäjä
Esityksen muistiinpanot
- yhteistyössä lajien aikuisryhmän kanssa

https://my.surveypal.com/Palautekysely_liikkujalle(aikuiset)_MALLIPOHJA


Tulevia tilaisuuksia ja tapahtumia

Liikkujan polku -verkostotilaisuus: Eri-ikäiset yhdessä lajiharrastamisen 
parissa 5.10.2017

Ilmoittautuminen 28.9 
mennessä: https://www.lyyti.in/liikkujanpolku_verkostotilaisuus1017

Kaikkien yhteinen superverkostopäivä 5.-6.2.2018
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