
 

Suunta Huipulle huippuseuraprojekti 
 
Työpaja 1 / ennakkotyö 1 
 

Seuran arvio oman toimintansa nykytilasta 
 

Tämän arvioinnin avulla selvitämme tarkemmin seurojen nykytilaa huippusuunnistustoiminnan 

elinvoimaisuuden ja menestymisen näkökulmasta. Tekemällä arvioinnin vaikutatte siihen, että 

tunnistamme vielä paremmin seurojen vahvuudet ja kehitystarpeet sekä osaamme kohdistaa 

huippuseuraprojektin kehitystyötä toivomaanne suuntaan hyödyntäen myös seurojen vahvuuksia ja 

osaamisia projektin aikana. 

 

Ohje arvion toteuttamiseen: 

Arvio on osa huippuseuraprojektia ja se tulee olla tehtynä ennen projektin ensimmäistä työpajaa, 

joka pidetään lauantaina 2.9. Lapualla. Arvion täyttämisessä on hyvä olla mukana useampi eri 

toimija (vähintään 3 hlö), esim. johtokunnan edustaja (pj), valmennusvastaava, nuorisovastaava, 

valmentaja, urheilija. Pohtikaa seurassanne, keiden on merkityksellistä olla mukana arvioimassa 

toimintaa ja toteuttakaa arvio tarvittavalla kokoonpanolla. 

Toivomme, että keskustelette seuraavien teemojen ja asioiden avulla seuranne nykytilasta; 

seuranne vahvuuksista, osaamisesta ja kehityskohteista. Arvioikaa jokainen kohta erikseen, mutta 

valitkaa myös osa-alueittain huippusuunnistustoiminnan elinvoimaisuuden ja menestymisen 

näkökulmasta tärkeimmät vahvuutenne ja kehityskohteet. Kirjatkaa myös lyhyesti huomioita ja 

perusteluita, miksi päädyitte näihin valintoihin. Arviota ei tarvitse palauttaa etukäteen, mutta se 

tulee olla mukana täytettynä ensimmäisessä työpajassa, jossa käymme sitä yhteisesti läpi. 

Arviointiasteikko 1-5 (1=heikko, ei osaamista 5=erinomainen, vahva osaaminen) 

 

 



 

 

1. Urheilijaksi kasvamisen polku ja seuran jäsenet 

·         Seuravalmennuksen polku nuoruudesta huipputasolle 

·         Seurassa urheilevien lasten urheilullisuuden tukeminen: urheilusta innostuminen 

·         Seurassa urheilevien nuoren urheilijan arki ja tukeminen: urheilijaksi kasvaminen 

·         Seurassa urheilevan huippu-urheilijan arki ja tukeminen: parhailla urheilijoilla on kansainvälisen 
vertailun kestävä päivittäisvalmennus ja kokonaisvaltainen tuki 

·         Vetovoimainen harrastetoiminta ja sen ylläpitäminen / edistäminen 

·         Seuran jäsenmäärä ja sen kasvattaminen 

Huomiot / perustelut: 

  

  

  

2. Valmennustoiminta 

·         Valmennustoiminnan suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys (sisällöt ja toteutus) 

·         Valmennustoiminnan kokonaisuuden hallinta ja koordinointi 

·         Ikäkausittaisten painopisteiden huomiointi valmennuksessa 

·         Lajinomaisuuden huomiointi valmennuksessa 

·         Ryhmävalmennuksen ja yhteistoiminnan edistäminen 

·         Yksilöllisen valmennuksen tukeminen 

·         Ryhmä- ja yksilötavoitteiden huomioiminen ja yhteensovittaminen 

·         Testaus ja kehityksen seuranta 

·         Urheilijan kokonaisvaltainen valmentautuminen ja elämänhallintataidot 

·         Tukitoiminnot / Asiantuntijaosaaminen valmentautumisen tukena 



 

  

Huomiot / perustelut: 

  

  

 3. Valmentajuus 

·         Valmentajaresurssit ja valmentajamäärän kasvattaminen 

·         Valmentajuuden tukeminen, innostaminen ja mahdollistaminen 

·         Valmentajien osaaminen ja sen kehittäminen 

·         Valmentajien yhteistyön lisääminen 

·         Ammattimaisuuden lisääminen valmentamisessa 

·         Eri seurojen välisen valmennusosaamisen jakaminen 

·         Eri lajien välisen valmennusosaamisen jakaminen 

  

Huomiot / perustelut: 

  

  

4. Seuran johtaminen 

·         Seuran pitkän tähtäimen suunnittelu / strateginen kehittäminen 

·         Seuraorganisaatio ja roolit, yhteistyö 

·         Seurajohtamisen osaaminen ja sen kehittäminen 

·         Hallinnon osaaminen ja sen kehittäminen 

·         Muiden seuratoimijoiden osaaminen ja niiden kehittäminen 

·         Ammattimaisuuden lisääminen seuran johtamisessa tai muilla toimija-aloilla 

·         Avoimuus, vuorovaikutteisuus ja läpinäkyvyys seurassa 



 

·         Seuran talousresurssien kasvattaminen ja kohdentaminen 

·         Urheilijan / urheilijoiden taloudellisten tukien vahvistaminen 

  

Huomiot / perustelut: 

  

5. Arvostus, seurakulttuuri ja yhteisöllisyys 

·         Seuran ilmapiirin / yhteisöllisyyden tukeminen ja kehittäminen 

·         Seuran urheilijoiden panostuksen arvostamisen lisääminen 

·         Seuran valmentajien ja muiden toimijoiden panostuksen arvostamisen lisääminen 

·         Seuran toimintatapojen kehittäminen 

·         Urheilijoiden, valmentajien ja muiden toimijoiden osallistaminen 

Huomiot / perustelut: 

  

  

6. Seuran toimintaympäristö ja yhteistyö 

·         Paikallisten olosuhteiden kehittäminen (kartat, maastot, harjoituspaikat) 

·         Yhteistyö seuran ja lajiliiton välillä 

·         Yhteistyö seuran ja urheiluakatemian kesken 

·         Yhteistyö seuran ja valmennuskeskusten kesken 

·         Yhteistyö seuran ja kaupungin / kunnan kesken 

·         Yhteistyö oman lajin eri seurojen kesken 

·         Yhteistyö muiden lajien seurojen kesken 

·         Kansainvälinen yhteistyö 

  



 

Huomiot / perustelut: 

  

  

7. Varainhankinta, markkinointi ja näkyvyys 

·         Yhteistyö sponsorien ja muiden tahojen kesken 

·         Erilaisten tapahtumien, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen 

·         Seuran viestintä ja näkyvyys 

·         Seuran markkinointi 

  

Huomiot / perustelut: 

  

  

 

  

Jos koette jonkin muun asian merkittävänä huippusuunnistustoiminnan 
elinvoimaisuuden ja menestymisen näkökulmasta, kirjatkaa se tähän: 

  

  

  

  

  

  

 



 

Arvion toteuttamisessa mukana olleet henkilöt: 

  

Henkilö 1 Nimi: 

 Rooli: 

  

Henkilö 2 Nimi: 

 Rooli: 

  

Henkilö 3 Nimi: 

 Rooli: 

  

Henkilö 4 Nimi: 

 Rooli: 

  

Henkilö 5 Nimi: 

 Rooli: 

  

Ennakkotyön palautus: Ota mukaan 1. työpajaan 2.9. 

 


