
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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Päivän tavoitteet

Luodaan yhteistä ymmärrystä

seuratoiminnan laatuohjelman periaatteista ja kokonaisuudesta

lajien ja seurojen polusta laatuohjelmassa

Työstetään ohjelmaa yhdessä eteenpäin

Opitaan yhdessä
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Ohjelma
MA 11.9.

klo 9.45 Aamukahvit

klo 10-10.30 Päivään orientoituminen ja tavoitteet

Klo 10.30-12 Moderni laatukäsitys Seuratoiminnan laatuohjelmassa

Heli Knihti, vanhempi konsultti, Laatuyhdistys 

Esko Hannula, chief executive officer, Qentinel

klo 12-13 Lounas 

Klo 13-13.45 Seuratoiminnan laatuohjelman periaatteet ja seuran polku käytännössä

Klo 13.45-16 Seuratoiminnan laatuohjelman työstöä Open space -menetelmällä

Klo 16-17 Yhteenveto päivästä ja jatkoaskeleet
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Seuratoiminnan laatuohjelman tarina

https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/09/seurakehittajat-11-
12.9.17_historiakatsaus.pdf
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11.09.2017

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 

14.9.2017 7



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  

Yhteistyö muiden tahojen kanssa



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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Yhteinen työn eteneminen 2017

20.4. seurakehittäjäverkosto 

Yhteiselle laatuohjelmalle on tarve

Kehittämisen väline – palkitaan jo halusta kehittyä

Tarvitaan yhteistä ymmärrystä laadusta

Keskeistä käytännön muutos seurassa ja uuden luominen yhdessä tekemällä

Työkaluja yhteiseen käyttöön

18.5. alueiden seurakehittäjät

Lasten, aikuisten ja huipun ryhmissä laatutekijöiden työstöä eteenpäin sekä kiinnittymismekanismia ohjelmaan

Kokeiluja ja palautetta seura- ja lajitapaamisissa

Mitä sitten tapahtui? Ehdotus laatuohjelman polusta, hankittiin lisäosaamista yhteiseen käyttöön
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Laatuohjelman periaatteet
Seuralähtöinen

Osallistava ja matalan kynnyksen omaava

Käytännön toiminnan muutokseen/ kehittymiseen tähtäävä

Ketterä ja kokeileva

Läpinäkyvä ja tietoa hyödyntävä 

Itseohjautuva

Edelläkävijä ja uusiutuva

Ekosysteemiä + verkostoa rakentava
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YhteyJopVEr

Aikuisten 
harraste-
liikunta

Huippu-
urheilu

Lasten ja 
nuorten 
urheilu

Johtaminen ja hyvä hallinto

Osaamisen
kehittä-
minen

Viestintä ja toimintatavat

Uudistu-
miskyky

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Seuratoiminnan 
laatutekijät
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