


Mikä Sporttitetti? 

• Joustava liikunta-alan TET-malli, jossa nuori ja liikunta-ala

kohtaavat parhaalla mahdollisella tavalla

• TET-malli tukee nuorten osallisuutta ja tarjoaa tettiläiselle

näköaloja liikuntatyöhön

• TET-paikalla on mahdollisuus ottaa nuoret uudella tavalla

mukaan seuran tai järjestön toimintaan ja sen kehittämiseen





Sporttitetti vapaaehtoisvoimin 
toimivissa seuroissa? 

• Malli on joustava aikataulun suhteen, tunnit voi jakaa myös 

iltaan ja viikonloppuun ja ulottuen TET-jaksojen yli (yht 30h/vko)

• Ohjausvastuun jakaminen esim. toisen seuran tai liiton kanssa

• Lajiesittelyt ja demotreenit esim. kouluissa

• Sporttitetti on loistava mahdollisuus rekrytoida riveihin uusia 

toimijoita!



Sporttitetissä mukana olevat 
suunnistusseurat

• Suomen Suunnistusliitto

• Espoon Akilles

• Tampereen Pyrintö

• Muuramen Rasti

• OK Trian

• Lappeen Riento

• Kuopion Suunnistajat

• Olavin Rasti

• Suunnistusseura Navi

• Espoon Suunta

+ MONILAJISEURAT



MIKSI SPORTTITETTI?
–

OSALLISUUDEN 
EDISTÄMINEN TET-

TOIMINNAN AVULLA

@sporttitetti





@sporttitetti



OSALLISUUS
Osallisuus on mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, 

vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta. 

Kokemukset
Yhteisöön kuulumisesta 

Omasta merkityksestä yhteisön jäsenenä 

Vaikuttaminen
Kuulluksi tuleminen omana itsenään 

Mahdollisuus saada valtaa ja vastuuta

Osallisuutta vahvistava toiminta voi olla hyvin 
monenlaista osallistumista yhteiseen tekemiseen!





OSALLISUUTTA TUKEVA 
TET-MALLI 

KÄYTÄNNÖSSÄ



OHJAAJAN 
POLKU



OHJAAJAN 
POLKU







”Tein nuorten Jukolaan 
liittyviä asioita, tein 
harjoituksia ja ideoin 
harjoituksia ja vein ja hain 
pokaalin kaiverrettavaksi.”

”Pääsin kehittämään lasten 
harjoituksia.”

”Kivointa oli harjoitusten 
tekeminen. onnistuin hyvin 
harjoitusten teossa ja sain 
hyvää palautetta muilta.”

Kuva: Lappeen riento
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”Tein monenlaisia työtehtäviä, kuten 
Karttamerkkipelin sanojen kääntämistä, 
sosiaalisen median julkaisun sisällön 
suunnittelua ja seuraesittelyä.”

”Pääsin mm. antamaan Suunnistusliiton 
nettisivuista palautetta.”

”Pakkasin ja purin erilaisia materiaaleja, 
tein esitelmää seurastani, valmentaja-
koulutuksen tehtävien koontia, 
suunnistajalehtien arkistointia, mobo-
ratojen testausta, nimilappujen tekoa.”

”Pohdin nuorten osallistumista 
seuratoimintaan. Annoin myös ideoita 
some-viestinnän kehittämiseen.”
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Mihin seuranne voisi 
ottaa sporttitettiläisen

mukaan?



SPORTTITETIN ANTI
SEUROILLE

@sporttitetti



”Nuoret osaavat tehdä asioita siinä missä 
kokeneemmatkin toimijat. Annetuissa tehtävissä 

on hyvä huomioida nuoren luonteenpiirteet,. 
Ohjauksen tarve kaikille löytyy sopivia 

tehtäviäriippuu pitkälti henkilöstä.”

- TET-ohjaaja, suunnistus

@sporttitetti













100 % 
tettiläisistä koki, että 
sai hyödyntää omia 

vahvuuksiaan 
Sporttitetissä

90 % 
tettiläisistä koki, että 

hänen panostaan 
arvostettiin ja siitä oli 

hyötyä seuralle



KAIKKI 
MUKAAN!!

@sporttitetti



Näin mukaan: 

#SPORTTITETTI

https://www.sport
titetti.fi/tet-
paikalle/

https://www.sporttitetti.fi/tet-paikalle/




Hanke päättyy, Sporttitetti elää

1. Materiaalit saatavilla 
Olympiakomitean 
materiaalipankkiin

2. Tet-paikat: 
A. Sporttitetti.fi sivusto 

toimii kahden vuoden 
ajan

B. TET-paikat myös 
Tiituksen TET-torille

#sporttitetti



Kiitos!
@sporttitetti @sporttitetti

www.sporttitetti.fi
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