
Yhteistyöllä monipuolisuutta, oppia ja innostusta toimintaan, esimerkkejä Suomessa 

toteutuneista yhteistyömalleista 

1. Lajiesittelyt ja tapahtumat 

 

Valtakunnallinen Vesitaituriksi uimaseurassa – starttitapahtuma 

Valtakunnallinen Vesitaituriksi uimaseurassa -starttitapahtuma toteutettiin helsinkiläisten 

pilottiseurojen, Helsingin Uimarit, Orca Helsinki, Uimahyppyseura Tiirat sekä Uimaliiton 

yhteistyöllä 7.9.2014 Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. Vahvistusta saatiin Uintiseura Kuhilta, 

joka toteutti tapahtuman vesipallo-osuudet. Kahden tunnin aikana perheille oli tarjolla 

ammattitaitoista opastusta ja ohjausta seurojen ohjaajien toimesta useassa eri pisteessä eri 

lajeihin. Starttitapahtuman aikana nähtiin hyppyaltaassa kolmeen otteeseen lajinäytös, jossa 

lyhyessä ajassa esiteltiin kaikki neljä lajia seurojen nuorten urheilijoiden voimin. Uimahallin 

aulassa jokaisella uimaseuralla oli esittelypisteensä, missä jaettiin tietoa seurojen toiminnasta. 

 

Yhteisesti järjestettävän tapahtuman koordinoinnista vastasi yksi henkilö. Järjestävien seurojen 

yhteyshenkilöt tapasivat muutama kuukausi ennen tapahtumaa, ja suunnittelivat tapahtuman 

aikataulua, ohjelman ja vastuunjaon. Jokaiselle seuralle tuli vastuulleen 1-2 toimintapistettä sekä 

lajinäytöksen yksi osuus. Koordinoiva henkilö huolehti yhteistyön Uintikeskuksen kanssa, 

tapahtumamarkkinoinnin ja -viestinnän sekä tarvittavan välineistön yhdessä Mäkelänrinteen 

Uintikeskuksen kanssa. 

 

Lähde: https://www.vesitaituriksi.fi/pilottiseurojen-tapahtumakuvauks/ 

 

Laji- ja seurarajat ylittävä kahden lajin turnaus – Great balls of fire -tapahtuma 

Haminalaiset Kai Saarainen, Tommi Suoknuuti, Mikko Laakso ja Antti-Pekka Valasjoki ovat 07-09-

ikäluokan urheilua harrastavien lasten isiä. Saarainen ja Laakso ovat Pallo-Kissojen 

joukkueenjohtajia, Valasjoki on salibandyseura SBS:ssä ja Suoknuuti Kiekko-Ympyröissä 

juniorivalmentajana. Isät ideoivat Great balls of fire – tapahtuman, johon tietynikäiset jalkapallo- 

salibandy- ja jääkiekkojuniorit kokoontuivat loppukesästä 2016. Ajatuksena oli saada junnut 

tutustumaan ja toimimaan yhdessä yli laji- ja seurarajojen ja samalla pitää hauskaa salibandya ja 

jalkapalloa pelaten. Kaikki pitivät rennosta, turnausmuotoisesta tapahtumasta ja toivoivat sille 

jatkoa. Joukkueita tuli Pyhtäätä ja Anjalankoskea myöten. 

 

Yhteisten tapahtumien lisäksi miehet pohtivat yhteistyön mahdollisuuksia eri herkkyyskausille 

tärkeiden oheisharjoitteiden järjestämisessä sekä sitä, miten eri lajien harjoitusvuoroja saataisiin 

lomitettua niin että useamman lajin harrastaminen onnistuisi. 

 

Lähde: http://www.reimari.fi/2016/10/25/liikkumisen-iloa-yli-lajirajojen/ 

 

 

2. Matalan kynnyksen harrastustoiminta  

 

Koululainen, tutustu ilmaiseksi hauskoihin ja vauhdikkaisiin urheilulajeihin! 

Matala kynnys harrastaa toiminta on käynnistynyt Espoossa tammikuussa 2017. 

 Kymmenen viikon toimintajakso, 1. – 9.-luokkalaisille, suurin osa 1.–4.-luokkalaisille. 

Toiminta toteutetaan vuoden aikana kahdessa 8 – 10 viikon jaksossa (elo-lokakuu ja tammi-

maaliskuu). Mukaan lähtevä seura saa valita onko mukana syyskaudella, kevätkaudella tai 
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molemmissa. Seuroilla on vapaus valita toimintaan tarjoamansa ”tuote” (ikäluokka, 

ryhmäkoko jne.). 

 Osallistuminen on maksutonta ja harrastehenkistä. 

 Lapsi voi käydä eri harrastetunneilla. Kunkin lajin tunnilla voi käydä kerran tai jopa 

kymmenen kertaa, jos sinne mahtuu. Kuhunkin harrastekertaan ilmoittaudutaan joka kerta 

erikseen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 

 Harrastamiskirjon monipuolistuminen – lapset pääsevät kokeilemaan eri lajeja ilman 

kuukausi- tai kausimaksuja, seurassa harrastavat lapset saavat halutessaan uuden lajin 

harrastevuorosta lisäharjoitteen. 

 Seurat ovat hyötyjiä sitä kautta, että ne saavat lisää uusia harrastajia ja positiivista 

näkyvyyttä. Lisäksi seurojen ja lajien välinen yhteistyö lisääntyy tässä luonnostaan. 

 

 
 

Lähde: http://www.matalakynnys.fi/ ja  http://www.lansivayla.fi/artikkeli/466424-matalan-

kynnyksen-liikunta-alkaa-espoossa-tammikuussa 

 

 

3. Monipuolinen seuratoiminta 

 

Eri lajien välinen yhteistyö käyntiin - Pelipassi avaa ovet neljän seuran harjoituksiin 

Juniori-Jokipojat, Joensuun Maila, Kataja Basket ja Karelia Golf aloittavat vuoden 2017 alussa 

yhteistyön, jossa 6-11-vuotiailla lapsilla on mahdollisuus kokeilla harrastamista neljässä eri lajissa 

niin kutsutun Pelipassin turvin. Pelipassi maksaa 95 euroa, ja sillä pääsee tammi-elokuussa kaksi 

kertaa viikossa kaikkien mukana olevien seurojen harjoituksiin oman valinnan mukaan. Koska 

kaudet ovat eri aikaan, tammi-huhtikuussa pääsee pelaamaan jääkiekkoa ja koripalloa ja touko-

elokuussa golfia ja pesäpalloa. Toiveena on, että Pelipassi alentaa kynnystä tulla mukaan 

seuratoimintaan. 

 

Suurin ero matalan kynnyksen harrasteryhmiin on se, että tässä lapset menevät suoraan mukaan 

seurojen olemassa oleviin ryhmiin ja näkevät, mitä harrastaminen on käytännössä. Myös 
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kustannukset pysyvät kurissa, kun yhdellä maksulla pääsee kokeilemaan neljää lajia, eikä joka 

lajista tarvitse pulittaa kausimaksua erikseen. Pelipassin kautta pyritään myös vahvistamaan 

seurojen välistä yhteistyötä. Seurat haluavat osoittaa, että eri lajien välinen kyräily on 

viimeistään nyt ohi ja usean eri lajin harrastamiseen nuorena jopa näin kannustetaan. 

 

Lähde: http://www.karjalainen.fi/urheilu/item/124807-eri-lajien-valinen-yhteistyo-kayntiin-

pelipassi-avaa-ovet-neljan-seuran-harjoituksiin 

 

Keravalaiset kamppailu-urheiluseurat Keravan Bodonos ry ja Va-Jutsu ry yhteistyöhön 

Keravalaiset kamppailu-urheiluseurat Keravan Bodonos ry ja Va-Jutsu ry ovat aloittaneet 

yhteistyön. Tammikuussa 2015 alkaa seurojen yhteinen peruskurssi. Uusi peruskurssi tulee 

olemaan ainutlaatuinen lajissaan, kurssilla opetellaan sekä judoa että jujutsua. Noin puoli vuotta 

kestävän peruskurssin päätteeksi on mahdollista suorittaa keltainen vyö molemmista lajeista. 

Osana seurojen välistä yhteistyötä on myös ohjaaja- ja harrastajavaihto. Molempien seurojen 

jäsenet voivat käydä toistensa harjoituksissa. 

 

Lähde: http://www.vajutsu.fi/c5/index.php/tiedotteet/keravalaiset-kamppailu-urheiluseurat-

keravan-bodonos-ry-ja-va-jutsu-ry-yhteistyohon 

 

4. Valmennuksellinen yhteistyö 

 

Yhteistyötä seuroissa yli lajirajojen 

Tekemällä yhteistyötä yli lajirajojen voi seuralle aueta uusia ulottuvuuksia, verkostoja ja 

resursseja. Jääkiekkoseura Kiekko-Vantaa Itä ja voimisteluseura SC Vantaa aloittivat 

seurayhteistyön valmennuksen ja seurajohdon osalta vuoden vaihteessa 2014 - 2015. 

Valmennuksellisessa yhteistyössä voimisteluvalmentaja pitää säännöllisesti jääkiekkojoukkueille 

"voimisteluoheiset". Tavoitteena on tuoda voimistelu osaksi jääkiekkoilijoiden harjoittelua 

lisäten liikkuvuus-, tasapaino- ja lihasharjoittelua sekä ennaltaehkäistä vammoja. 

  

”Voimistelun avulla voimme rikkoa harjoittelurutiineja ja lisäksi lisätä harjoittelun mielekkyyttä. 

On ihan eri asia treenata oheisissa naisvalmentajan johdolla, joka samalla selittää miksi 

harjoitteita tehdään, kuin joukkuekaverin isän, joka vetää kaikki muutkin treenit ja ohjaa pelit. 

Samalla varmistetaan, että harjoitteet tehdään oikein ja lisätään valmentajien tietämystä 

oikeanlaisesta harjoittelusta. Uudenlainen näkökulma harjoitteluun antaa jääkiekkovalmentajille 

myös uusia ajatuksia ja ideoita omaan valmennukseen", Kiekko-Vantaa Itä ry:n 

valmennuspäällikkö Veli-Pekka Kinnunen kertoo. 

 

"SC Vantaa saa jääkiekkoseurasta loistavan yhteistyökumppanin. Jääkiekossa on monta asiaa 

osattu tehdä hyvin ja lisäksi jääkiekossa on vanhaa fanikulttuuria, jota haluamme tuoda myös 

vantaalaiselle voimisteluseuralle,” Jessica Mattila summaa. 

 

Hallitusyhteistyössä seurojen välinen synergia on ilmeistä ja molemmat seurat hyötyvät yhdessä 

toimimisesta. Yhteistyö tuo laajemman näkemyksen seuratoimintaan ja eri lajeihin, antaa uusia 

ideoita ja laajentaa toimijoiden verkostoja. Molemmat seurat uskovat, että yhdessä he pystyvät 

tavoittamaan laajemman harrastajajoukon ja tarjoamaan urheilua ja toimintaa koko perheelle. 

 

Lähde: http://www.eslu.composer.fi/paper/articles/1371/ 
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5. Urheilijan polun rakentaminen ja valmennusjärjestelmän yhtenäistäminen 

 

HJM-seurayhteistyö 

Hyvinkään voimistelu ja liikunta, Järvenpään Voimistelijat ja Mäntsälän Voimistelijat aloittivat 

vuonna 2012 joukkuevoimistelun seurayhteistyön. Kolme seuraa päättivät luoda uudenlaisen 

alueyhteistyön toimintamallin kehittääkseen joukkuevoimistelun tasoa omilla paikkakunnillaan. 

Kausi 2012 - 2013 oli seurayhteistyön pilottijakso, mistä saatujen hyvien kokemusten perusteella 

päätettiin vakinaistaa seurojen yhteinen edustusjoukkuejärjestelmä yli 12 -vuotiaille 

joukkuevoimistelijoille. 

 

Seurayhteistyön kehittäminen on jatkunut tiiviisti. Tavoitteena on luoda seuroille yhtenäinen 

valmennusjärjestelmä ja vahvistaa seurojen välistä yhteistyötä myös muilla tasoilla. Kaudella 

2013 - 2014 aloitettiin HJM-kutsuleirit seurojen nuoremmille ikäpolville, jotta yhteistyötä 

voidaan rakentaa jo urheilijanpolun varhaisista vaiheista lähtien. Syksyllä 2014 aloitettiin kahden 

vuoden kehittämishanke ja palkattiin kaksi päätoimista seurayhteistyön työntekijää tavoitteena 

viedä seurayhteistyö sekä kolmen seuran lasten- ja nuorten valmennus uudelle tasolle. 

Kehittämishankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea vuosille 2014 - 

2017.  

 

Seurojen yhteistyötä hallinnoi HJM-hallintotiimi, joka tuo seurapäättäjät saman pöydän ääreen 

keskustelemaan seurayhteistyön tavoitteista ja käytännöistä. 

 

Lähde: http://freyatagg.weebly.com/seurayhteistyouml.html 

 

 

HJK ja KyIF satelliittiseurasopimukseen 

HJK ja kirkkonummelainen KyIF ovat solmineet keskenään satelliittiseurasopimuksen. Yhteistyö 

jatkuu aluksi vuoden 2015 loppuun saakka ja sen jälkeen vuoden kerrallaan. Sopimus on jatkoa 

HJK:n kevään aikana julkaisemille satelliittiseurasopimuksille HJS:n ja FCFJ:n kanssa. 

 

”Kasvattajaseurana haluamme tarjota huippupelaajaksi pyrkiville selkeästi viitoitetun 

pelaajapolun, jossa askeleet määräytyvät yksilöllisesti pelaajan kehittymisen ehdoilla. 

Lahjakkaimmat pelaajat ovat ennenkin löytäneet tiensä suurempiin seuroihin, mutta tällä 

sopimuksella pyritään siihen, että siirtyminen tapahtuisi hallitusti ja oikea-aikaisesti, 

kokonaisvaltaisen yksilöllisen arvioinnin pohjalta ja laadukkaaseen ympäristöön”, kertoi KyIF:n 

jalkapallojaoston puheenjohtaja Petri Haapalahti. ”Riittävä pohjatyö jopa huippupelaajaksi 

kehittymiseksi on mahdollista tehdä lähiseurassa, ilman että liian nuorena olisi lähdettävä 

hakemaan laadukasta toimintaa liian pitkien ajomatkojen päähän”, jatkoi Haapalahti. 

 

Sopimus sisältää myös valmennuksellista yhteistyötä. Tarkoitus on luoda satelliittiseuroille 

selkeä käsitys siitä miten HJK valmentaa omia pelaajiaan, minkälaiset asiat ovat eri ikäluokissa 

tärkeitä ja minkälaisia pelitavallisia periaatteita odotamme pelaajiltamme ja joukkueiltamme. 

Satelliittiseurojen pelaajille tarjotaan myös mahdollisuuksia tulla vierailemaan oman 

ikäluokkansa HJK:n harjoituksissa.  

 

Lähde: https://hjk.fi/uutiset/Juniorit-1987 
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