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Ippe Natunen



1) Mitkä olivat HuimaSeura-toiminnan taustat, tavoitteet ja 
prosessi?

2) Mitä laatujärjestelmä tarkoittaa?

3) Mitä Uimaliitto oppi HuimaSeura-prosessista ja 
yhteistyöstä?

4) Mitä ajatuksia syntyi yhteisestä prosessista?



TAVOITTEENA HUIPPU-UINNIN KANSAINVÄLINEN MENESTYS



Elämyksin, yhdessä, ilolla
Missä lajin menestys tehdään?



Isoja juttuja 1/2



Isoja juttuja 2/2



Huippu-urheiluyksikön kolme ohjelmaa

Huippu-vaihe

Akatemiaohjelma

Osaamisohjelma

Uimaliiton

toimenpiteet

Uimarin polku

Seurat ja liitto yhdessä

•Kansainvälinen menestys

•Koko Suomi: Menestyvä Urheilu ja 
Lisää liikettä

•Kansainväliset kilpailut

•Tukitoimet, asiantuntijat, leirit

•Kilpailu- ja tekniikkakuvaukset

•Tiimityö

•HuimaSeura

•Lisäarvo, mitä seurat eivät voi 
toteuttaa 

•70 vrk liitto/seurat 210 vrk

Yhteinen tavoite, tiimityö ja sidosryhmien luja asiantuntemus, aikuisiän huippu-tulokset



Huippu-vaihe Uimaliiton toiminnassa

Huippu-vaihe

Maajoukkueet

Kilpailujärjestelmä

• Valmennusosaaminen koko 
uimarin polulla

• Kansainväliset olosuhteet

• Kv-tason valmennusprosessit

• HuimaSeurat 10 kpl

• Huippu-uintia tukeva MJ-ohjelma
RJ-MJ(HuippuRyhmä)

• NOV x 4

• Valmentaja-uimari-ydinpari

• Kilpailurutiinit ja kilpailutilanne

• Yhdistetyt SM-uinnit

• 5 pv kilpailut, semifinaalit

• Lajiohjelma tukee aikuisuintia

• Parhaat parhaiden kanssa, 
tason nousu

Uimarin polku-malli: Lapsuuden taidon, nuoruuden vaativan uskalluksen kautta aikuisuuden  
läpimurtoon ja unelmiin



Osaamisohjelma Uimaliiton koulutuksessa

Osaamisohjelma

Valmennusosaaminen

Uimarin polku

• Valmennusosaaminen koko 
uimarin polulla

• Tunnista, arvioi ja toimi

• KV-tason 
valmennus/osaaminen

• Lapsuusvaihe, innostavimmat 
ja osaavimmat

• Valintavaihe ,vaativimmat

• Huippu-vaihe, 
erikoistuvimmat

• Osaaminen 
tasovalmennuksen kriteerinä

• Tavoitteelliset uimarit

• Ydinosaamisen varmistus eri 
ikäisillä, mm. uintitekniikka

Taidon riemu, vaativa harjoittelu, aikuisuimari ja oman uran omistajuus= Unelma



Urheiluakatemiaohjelma Uimaliiton arkitoiminnassa

Akatemiaohjelma

Neljä 
kärkiakatemiaa

Uimarin polku

• Parhaat parhaiden kanssa

• Valmennus

• Valmentajatapaamiset

• Lähipiiri, kuormitus 

• Parhaat harjoittelevat 
yhdessä

• Sprintterit, KM, Matkurit

• Monilajisuus, 
oheisharjoitukset

• Yläkouluaamut + ilta

• Urheiluoppilaitokset, 4 v

• Korkea-aste, Akatemiakortti

• TTH, Olosuhteet, Osaaminen

Urheilu ja opiskelu yhdistäen kohti ammattimaista tekemistä



MENESTYS TOTEUTUU LAATUKRITEERIEN KAUTTA 

MITÄ ON LAATU?

VASTAA KYSYMYKSEEN ”MILLAINEN?” 

• Tila tai taso suhteessa asetettuihin kriteereihin
• Auditointi on ulkoista arviointia, jossa tarkastellaan ta ̈yttyvätkö sovitut kriteerit 
• Suhteessa kustannuksiin: kustannustehokkuus
• Tarkoituksenmukaisuutta: tehdäänkö oikeita asioita?
• Toteuttamista suunnitelman mukaan: tehdäänkö asioita oikein?
• Asiakaskokemus (tyytyväinen tai ei), asiakkaan kokema lisäarvo
• Monia muita tapoja lähestyä laatua! 

Kuitenkin yleensa ̈ jotakin, jota me kaikki haluamme 
toiminnassa saavuttaa ja työssämme vaalia! 



HuimaSeura-auditointiprosessin vuosikello

Marraskuu 2014:
Seurojen informointi 

seuraseminaarissa

Marras 2014 –tammikuu 
2015: seurojen päätökset

Helmikuu 2015: 
ennakkomateriaalit ja 

itsearvio

Touko-kesäkuu 2015: 
Seurakäynnit, sähköpostit

Kesäkuu 2015: 
Kirjallinen palaute seuroille 
ja yhteenvetotapaaminen

ELOKUU 2015:
Kriteeristön ja 

auditoinnin 
kehittäminen!

Maalis-toukokuu 2015: 
käytännöistä sopiminen 

seurassa ja seuran ja liiton 
välillä 



Seurakäynnit – menestyksen toimintaympäristö

• 2 päivää, 2 henkilöä – aikaa kohdata ihmisiä

• Tavataan seuran johtoa, ammattilaisia, huippu-urheilutoimijoita ja

altaalla uimareita ja valmentajia! 

• Keskustellaan sekä kriteerien täyttymisestä että seuran kehittämisestä 
yleensä – myös niistä asioista, joista ei muuten keskustella

• Määritellään yhdessä seuralle kehityskohteet tuleville vuosille 

• Kuullaan seuroja liiton toiminnan ja yhteistyön kehittämiseksi



Päivittäistoiminnan laadun merkitys!

• Laadun määrittäminen vastaa kysymykseen:

Mitä asioita pitää tehdä, jotta saavutetaan menestystä? 

• Tunnusmerkit eli kriteerit HuimaSeuralle

Peruskriteerit (menestys) ja 

Laatukriteerit (toiminta):
I Valmentautumisprosessi seurassa

II Seuran toiminnan organisointi ja toimintakulttuuri

III Seuran toimintaedellytykset ja edunvalvonta



VALMENTAUTUMISPROSESSI
KESKIÖSSÄ

Mitä tehdään seuroissa 

210 vuorokautta vuodessa 

48 viikkoa

20 – 25 h viikossa

Mitä liittojohtoisesti

70 vrk, yhdessä sovitut 
tapahtumat



Toiminta johdetaan seuran Uimarin polusta

Toteutustaso Sisältö: Uimarinpolku On/ei Kuvaus

Riittävästi 1. Uimarinpolku on kuvattu ja se sisältää urheilulliset 

osaamistavoitteet.

2. Uimarinpolun kuvaus on sidottu ryhmien toimintaan: 

osaamistavoitteet ohjaavat valmennuksen toteutusta.

Hyvin 3. Uimarinpolku on viestitty valmentajien lisäksi myös 

jäsenistölle.

4. Seuran uimarinpolussa on yhteneväinen linja liiton 

uimarinpolun kanssa.

5. Urheilullisten tavoitteiden lisäksi eri ikäryhmien 

kasvatukselliset tavoitteet on kuvattu.

6. Seurassa on kilparyhmä ja huippuryhmä erikseen, polut 

eriytyvät valintavaiheen lopussa. 

Erinomaisesti 7. Seurassa on olemassa toimintatapa, jolla arvioidaan 

toiminnan onnistumista suhteessa polun tavoitteisiin.



Seurakäynnit, 1. päivä

Aika/Paikka Sisältö Kohderyhmä

1.päivä 14:00 – 16:00
Uimahallin kokoustila/seuran 
tila 

1) Auditoinnin tavoite ja 
toimintatapa

2) Nykytilan kartoitus,
erityisesti 
seuraorganisaatio

Seuran puheenjohtaja, 
johtokunnan edustaja, 
valmennuspäällikkö, 
valmentajat ja mahdollisesti 
uimarijäsen.
+ uimaseuran jäsenet, jotka 
tunnistavat huippu-uinnin ja 
seuratyön pinnan 

1.päivä 16:00 – 20:00
Allastila/sali 

Tavataan valmentajia ja 
uimareita
1) Millaista meidän seurassa 
on valmentaa?
2) Mikä meidän 
seurassamme toimii ja mitä 
voidaan edelleen kehittää? 

Seuran ryhmien toiminta 
sekä valmentaja- ja 
uimaritapaamiset 



Seurakäynnit, 2. päivä
Aika/Paikka Sisältö Kohderyhmä

2.päivä 6:00 – 8:00
Allastilat/sali 

Aamutreenit, jatketaan 
valmentaja-uimari-tapaamisia 

Seuran ryhmien toiminta ja 
valmentajatapaamiset 

2.päivä 9:00 – 11:00 1) Tunnelmakuvia eilisestä ja 
aamutreeneistä

2) Valmennustoiminta ja 
valmennuslinja
seikkaperäisemmin

Valmennuspäällikkö, tai 
valmennuksesta vastaava 
henkilö 

2.päivä 12 – 15:00 Kriteeristön ydinkohdat ja 
palaute. Yhteenvetoa ja 
keskustelua esiin nousseista 
asioista. 

Sama kuin alussa.



Laatu, tehdäänkö oikeita asioita ?



Millasta seurassamme on uida?

• Millaista seurassamme on 
valmentaa?

• Kuka on tärkein tukihenkilöni 
seurassa?

• Saanko keskittyä valmentamiseen 
koko sydämestäni? 



Jatkossa Huimaa kehitystä

• Kriteerien edelleen kehittäminen

– Seurapalaute

– KIHU:n asiantuntijat, HUY:n
lajiryhmävastaava

• Uudet seurat mukaan HuimaSeura-
toimintaan 2016

• Nykyisten HuimaSeurojen uudelleen 
auditointi 2017



Yhteenveto
• Kohtaaminen, liitto saa tietoa arjen 

tekemisestä, ulkopuolinen auditoija

– Keskustellaan asioista, joista ei muuten 
keskustella

• Seuroille statuksen lisäksi 
kehittämisen väline: aikataulutetut 
kehitystehtävät

• Kriteerien arviointi, seurat palaute, 
kehittäminen Outi Aarresola KIHU ja 
Ippe Natunen



HuimaSeura-auditointiprosessin toinen rotaatio

Marraskuu 2016:
Seurojen informointi 

seuraseminaarissa

Marras 2016 –tammikuu 
2017: seurojen päätökset

Helmikuu 2017: 
ennakkomateriaalit ja 

itsearviointi

Touko-kesäkuu 2017: 
Seurakäynnit, sähköpostit

Kesäkuu 2017: 
Kirjallinen palaute seuroille 
ja yhteenvetotapaaminen

ELOKUU 2017:
Kriteeristön ja 

auditoinnin 
kehittäminen!

Maalis-toukokuu 2017: 
käytännöistä sopiminen 

seurassa ja seuran ja liiton 
välillä 



Ihmiset luovat innostavaa todellisuutta

• Kalle Rantala, suunnistusliiton oto-
valmentajana vastuualueena ”aikuisten 
maajoukkuevalmennus, sprintti”. 
Urheilumuseon erikoistutkija ja twitter-aktiivi 
@RanKalle.



”Matka luonnoksesta teokseen 
kuljetaan polvillaan”

Mistä löytyy voima pitää kiinni omista pyrkimyksistä ja 
rakentaa edellytykset hyvälle toiminnalle?

ÄLÄ KOSKAAN OLETA

KIITOS !



Mary Parker Follettin (1868-1933) ilmaisu

”the art of getting things done through people”.

Johtaminen tapahtuu siis aina ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 



Laadukkaalla Huippuvaiheen uintivalmennuksella

Olemme laji, joka menestyy Riossa 2016



Urheilijan autonomian tukeminen

Urheilijuus ei ole jotain johon ajaudutaan, 
vaan jotain jota saavutetaan

TOTTELEVAISUUS TOIMIMINEN

Valmennusfilosia


