


Laatuseuratyön tarina

Sinettiseuratoiminta käynnistyy (1992)

FootPass ja IcePass starttaavat

Voimisteluliitolla Sinetti-, Priima- ja Huippuseuroja

Uimaliitolla Sinetti- ja Huimaseuroja

Palloliitolla Jalkapalloseurojen laatuohjelma (2015)

Uusi Olympiakomitea � Uusi Laatuohjelma (2018)



Seuroilta, lajiliitoilta ja alueilta toive, 
että erilliset laatuprosessit 

lapset ja nuoret - aikuiset -huippu-urheilu ja johtaminen
yhdistyisivät yhdeksi kokonaisuudeksi

Toimintaympäristö muuttuu ja laatukäsitys kehittyy, 
seuratoiminnan pitää uudistua

Uusi Olympiakomitea mahdollistaa 
seuratoiminnan kokonaisvaltaisen 

kehittämisen

Miksi uudistus?



100 v

0 v

Innostavaa urheilua Innostavaa urheilua Innostavaa urheilua Innostavaa urheilua 
ja liikuntaa lapsille ja liikuntaa lapsille ja liikuntaa lapsille ja liikuntaa lapsille 

ja nuorilleja nuorilleja nuorilleja nuorille

Harrastamisen paikkojaHarrastamisen paikkojaHarrastamisen paikkojaHarrastamisen paikkoja
aikuisilleaikuisilleaikuisilleaikuisille

Menestymisen Menestymisen Menestymisen Menestymisen 
mahdollisuuksia mahdollisuuksia mahdollisuuksia mahdollisuuksia 
urheilijoilleurheilijoilleurheilijoilleurheilijoille

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

elinvoimaisia seuroja

yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa



Laatuseuraohjelman 
periaatteet

Seuralähtöinen 
Osallistava ja matalan kynnyksen omaava 
Kehittymiseen tähtäävä 
Ketterä ja kokeileva 
Läpinäkyvä ja tietoa hyödyntävä  
Itseohjautuva 
Edelläkävijä 
Vuorovaikutteinen
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Miten laatuseuraksi?
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INNOSTUMME
seuran kehittämisestä

TAHDOMME
toimia laadukkaasti

OSAAMME KEHITTÄÄ
seuraa paremmaksi



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 1: INNOSTUMME
seuran kehittämisestä

Innostumme 

kehittämisestä

Muodostamme

tiimin
Tunnistamme 

vahvuudet ja 

kehitystarpeet

Päätämme

lähteä 

mukaan



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 2: TAHDOMME
toimia laadukkaasti

Olemme mukana

verkostossa

Hyödynnämme

työkaluja

Kehitämme toimintaa 

laatutekijöiden

mukaiseksi

Seuramme 

auditoidaan

laatuseuraksi



Miten laatuseuraksi?
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Vaihe 3: OSAAMME KEHITTÄÄ
seuraa paremmaksi

Kehitämme toimintaa

strategisella otteella

Verkostoidumme ja toimimme 

yhdessä tavoitteiden mukaisesti
Arvioimme

vaikuttavuutta



Mitä hyötyä laatuohjelmasta on seuralle?

Lisää tukea seuran kehittämiseen – entistä parempaa toimintaa  seurassa

Työkaluja, tietoa ja viestintää, hyviä malleja, koulutusta, sparrausta

Seuratoiminnan eri osa-alueiden tarkastelu yhtenä kokonaisuutena tukee ja helpottaa 
seuran työtä

Helpottaa yhteistyötä ja verkostoitumista 

Mm. lajikohtaiset, alueelliset ja valtakunnalliset kohtaamiset

Mahdollisuus tuoda seuran upeita toimintoja laajemmin näkyviksi ja parantaa imagoa

Mm. muille seuroille, nykyisille ja uusille/potentiaalisille jäsenille, yhteistyökumppaneille

Kannustaa toiminnan kehittämiseen muuttuvassa yhteiskunnassa
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