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TOIMINTA-AJATUS
Suomen Urheiluliitto johtaa, innostaa ja tukee laadukasta 

ja arvostettua yleisurheilutoimintaa lähellä harrastajia sekä 
kasvattaa kansainvälisesti menestyviä yleisurheilijoita.

VISIO
Yleisurheilu – liikuttavinta urheilua läpi elämän

ARVOT
> Rohkeasti uudistaen

> Avoimesti toimien
> Yhdessä onnistuen

Toiminta-ajatus, visio ja arvot
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YLEISURHEILIJAN URAPOLKU
•  Valmennuspalveluiden keskittäminen
 – tavoitteena urheilijan laadukas arki
•  Valmennusosaamisen ja –palveluiden
 laadun sekä seurannan varmistaminen
•  Yhteistyön ja yhteistoiminnan
 vahvistaminen

ELINVOIMAINEN SEURATOIMINTA
•  Yleisurheilu on lähellä lasta
•  Päätoimisuuden lisääntyminen seuroissa
•  Yhteistyön yleisurheilu

LAJIMIELIKUVA, IMAGO, BRÄNDI
•  Arvostettu, harrastettu ja uudistuva
 yleisurheilu
•  Monikanavainen viestintä

TOIMINTATAPOJEN UUDISTAMINEN
•  Joustavaan organisaatioon ja verkostoihin
•  Uudistuva varainhankinta
•  Vetovoimainen kilpailutoiminta

Yleisurheilun strategian 2021–2024 päävalinnat 
ja valintojen keskeiset päämäärät:
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Suomen Urheiluliiton
tavoitteet ja toimenpiteet 
2021



6SUOMEN URHEILULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleis-
urheilijan 
urapolku
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YLEISTÄ
Yleisurheilun valmennusjärjestelmän 
ydintavoite alkavalla strategiakaudel-
la on mahdollistaa yleisurheilijan polul-
la toimiville urheilijoille ja valmentajille 
mahdollisimman laadukas valmennus-
arki sekä parantaa kansainvälistä arvo-
kilpailumenestystä edelliseen strategia-
kauteen verrattuna. Yleisurheilun val-
mennusjärjestelmällä tarkoitetaan sitä 
kokonaisuutta, mitä liitto toteuttaa yh-
dessä seurojen, urheiluakatemioiden ja 
valmennuskeskusten kanssa.

Laadukkaan yleisurheilijan polun ja huippu-urheilu-
menestyksen mahdollistamiseksi toimintaa keski-
tetään ja kohdennetaan mahdollisimman vaikutta-
valla tavalla. Tukijärjestelmää uudistetaan niin, että 
henkilökohtaiselle valmennustuelle pääsevien ur-
heilijoiden vaatimustaso nousee ja kansainvälisen 
menestyspontentiaalin omaavien urheilijoiden ja 
lajien tukeminen korostuu. Valmennusorganisaa-
tion sijoittuminen ja työtehtävät sekä valmennuk-
sen kehitys- ja tukitoimenpiteet suunnataan strate-
giakauden aikana hallitusti mutta määrätietoisesti 
yleisurheilijan polun lukiovaiheesta alkaen Suomen 
Urheiluliiton yleisurheilukeskuksiin. Myös valmen-
nusryhmätoiminnat ja -tuki sekä maajoukkuetoi-
minnot koordinoituvat askel askeleelta enemmän 
keskustoiminnan kautta. Ammattimaisen päivittäis-
valmennuksen lisäämisellä ja valmennusosaamisen 
kehittämisellä parannetaan valmennusprosessien 
laatua. Lisäksi erityisesti huippuseurat halutaan ai-
empaa voimakkaammin mukaan osaksi koko suo-
malaisen yleisurheilun valmennusjärjestelmää. 

VALMENNUKSEN ORGANISAATIO
SUL:n valmennusorganisaatio muutetaan vastaa-
maan entistä paremmin strategiavalintoja. Muutok-
set tehdään heti strategiakauden alussa niiltä osin 
kuin se on mahdollista. Organisaatiota täydenne-
tään strategiakauden aikana tarpeen ja mahdolli-
suuksien mukaan. Tavoitteena on keskittää SUL:n 
resurssoimien valmentajien työpanosta yhä enem-
män yleisurheilukeskuksiin ja siellä yhä enemmän 
suoraan käytännön valmennustyöhön eli ns. päivit-
täisvalmennukseen. 

Yleisurheilun arvokisat ja valmennusryhmäurheili-
joiden tarpeet muodostavat merkittävän osan SUL:n 
valmennusorganisaation työpanoksesta. Huippu-
urheilun erityistarpeet poikkeavat sisällöltään mo-
nilta osin koko yleisurheilijan polun kehittämistar-
peesta. Seurojen ja akatemioiden kanssa tehtävä 
tiivis yhteistyö muodostaa jatkossa entistä yhte-
näisemmän suomalaisen yleisurheilun valmennus-
järjestelmän. Koko yleisurheilijan polun kehittämi-
nen edellyttää nykyistä isompaa strategista työ-
panosta liiton seura- ja valmennusorganisaatiossa. 
Se edellyttää myös seura- ja valmennusorganisaa-
tion entistä tiiviimpää yhteistoimintaa. Valmennus-
organisaatiota muokataankin siten, että koko yleis-
urheilijan polun kehittämistarpeisiin voidaan entistä 
paremmin pureutua. 

Valmennustoiminnan ja -organisaation johtami-
sesta ja valmennuksen strategian toteuttamises-
ta vastaa valmennuksen ja koulutuksen johtaja. Arvo-
kisajoukkueista ja maajoukkueurheilijoiden arjen 
toiminnasta ja tukitarpeista vastaa huippu-urhei-
lun valmennuspäällikkö. Muut valmennuksen resurs-
sit keskitetään mahdollisimman vaikuttavalla taval-
la yleisurheilukeskuksiin. Lisäksi valmennusorga-
nisaation käytännön järjestelyissä tukena ja apuna 
toimii valmennusassistentti.
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Selkeän menestyspotentiaalin omaaviin ja keskit-
tämistavoitteen suunnassa jo edenneisiin lajeihin 
kohdennetaan valmennusresursseja enemmän kuin 
vielä toistaiseksi maantieteellisesti hajallaan ole-
viin ja/tai menestysnäkymältään heikompiin lajei-
hin. Kohdennukset tehdään mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaisella, vaikuttavalla ja pitkäjänteisellä 
tavalla. Organisaatioon nimettävillä päätoimisilla la-
jivalmentajilla on päivittäisvalmennuksen lisäksi val-
takunnallisia valmennus- ja koulutusvastuita. Lajeis-
sa, joissa ei ole lajivalmentajaa, mm. valmennuksen 
koordinointia, sparritoimintaa sekä leiri- ja koulutus-
tehtäviä hoitaa osa-aikainen lajivastaava. Keskuksis-

sa toimii lajivalmentajien lisäksi keskusvalmentajia, 
joiden työnkuva rakentuu mahdollisimman pelkis-
tetysti urheilijoiden päivittäisvalmennuksesta. Li-
säksi huippuseuroja kannustetaan ammattivalmen-
nuksen tehostamiseen tarjoamalla pienimuotoista 
resurssiapua valmentajapalkkaukseen. Näiden val-
mennusresurssointien kautta rakennetaan toimin-
tamallia, missä laajempi ja yhtenäisempi valmen-
tajakaarti kantaa vastuuta yleisurheilijan polusta ja 
huippu-urheilumenestyksestä. Kaikki valmentaja-
palkkaukset ovat yhteispalkkauksia ja pääosin val-
mentajien työantajina toimivat lajiliiton kumppanit 
eli urheiluseurat, akatemiat ja valmennuskeskukset. 
Tärkeimpänä yhteistoimintakumppanina valmen-
nuspalkkauksissa toimii Olympiakomitean Huippu-
urheiluyksikkö.

Liiton asiantuntijatoimintaa vahvistetaan. Liiton val-
mennusvaliokunta jatkaa valmennusjohdon tukena 
strategian toteuttamisen seurannassa. Valmennus-
prosessin seurannassa ja kehittämisessä toimii val-
mennuksen apuna monialainen asiantuntijakaarti, 
missä on mukana mm. urheilulääketieteen, urhei-
lufysioterapian, urheilupsykologian, biomekaniikan, 
fysiologian ja opintososiaalisten erityistarpeiden 
asiantuntijoita. Lisäksi huippu-urheilun valmennus-
päällikkö manageroi tarpeen mukaan ylempien val-
mennusryhmien (TF ja EM) valmennustukiurheili-
joita kansainvälisessä kilpailutoiminnassa. Asian-
tuntijatoiminnassa keskitytään yleisurheilukeskus-, 
maajoukkueohjelma- ja arvokilpailutoimintaan.

Urheilijan tärkein tuki on henkilökohtainen valmen-
taja. Henkilökohtaisten valmentajien arvostami-
seen, työskentelymahdollisuuksiin ja tukemiseen 
kiinnitetään entistäkin enemmän huomiota. Se tar-
koittaa mm. mahdollisuuksien luomista osaamisen 
kehittämiseen ja arkivalmennuksen toteuttamiseen 
sekä valmennusprosessin asiantuntija-avun saata-
vuuden parantamiseen. Erityisen huomioinnin koh-
teena ovat valmentajat, jotka valmentavat olympia-
tason urheilijoita.

MITTARIT
Pistemäärä aikuisten ja nuorten arvokilpailuissa 
• Olympialaiset
• Paralympialaiset
• Alle 20 MM-kilpailut
• Alle 23 EM-kilpailut
• Alle 20 EM-kilpailut
• Alle 18 EM-kilpailut
 – Vertailu strategiakauden 2017–2020 parhaaseen 
  arvioinnin kohteena olevaan kilpailuun
Valmennusryhmäurheilijoiden määrä
• TF, EM, NEM, NMJ ja alueellinen NMJ
 – Arviointi strategiakauden 2017–2020 tulos- ja  
  kehitystaulukon perusteella
 – Vertailu strategiakauteen 2017–2020
Yleisurheilukeskuksissa harjoittelevien valmennus-
ryhmäurheilijoiden suhteellinen määrä 
• TF, EM, NEM ja NMJ
 – Arviointi prosenttisosuuksina, sekä kokonai-
  suutena että valmennusryhmittäin
 – Vertailu strategiakauteen 2017–2020
Valmennusryhmäurheilijoiden ja heidän valmentajiensa 
kokema tyytyväisyys oman valmennusprosessinsa
toteuttamisen toimintaedellytyksiin
• Toteutetaan pulssityökalun tietoja erikseen 
 määriteltävällä tavalla hyödyntäen
• Vertailu vuoden 2020 pulssityökalun tietoihin
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SUOMEN URHEILULIITON 
YLEISURHEILUKESKUKSET
Suomen Urheiluliitolla on viisi yleisurheilukeskusta, 
jotka toimivat kiinteässä yhteistyössä urheiluakate-
mioiden ja kaupunkien huippuseurojen kanssa seu-
raavilla paikkakunnilla: Helsinki/pääkaupunkiseu-
tu, Tampere, Jyväskylä, Kuortaneen Urheiluopisto ja 
Liikuntakeskus Pajulahti Nastolassa. Keskittämisel-
lä ja keskusten yhteistyöllä tavoitellaan valmennus-
prosessien laadun parantamisen lisäksi yhtenäistä 
toimintamallia sekä entistä tarkoituksenmukaisem-
paa ja tehokkaampaa resurssien käyttöä.

Yleisurheilukeskusten toimintaa johtaa Suomen Ur-
heiluliitto yhteistyössä huippuseurojen, akatemioi-
den ja osin valmennuskeskusten kanssa. Jokaisessa 
kaupunkeihin sijoittuvassa yleisurheilukeskuksessa 
toimintaa johtaa ja koordinoi keskuksen valmennus-
päällikkö, jonka palkkauksessa Urheiluliitto on mu-
kana. Valmennuspäälliköiden kokonaistoimenkuvan 
ja tehtävät liitto määrittelee keskuskohtaisesti yh-
dessä huippuseurojen ja akatemioiden kanssa. 

Yleisurheilukeskusten toiminnan keskeisenä tavoit-
teena on laadukas, huippu-urheilijan kehittymistä 
tukeva arki. Se tarkoittaa laadukkaiden päivittäis-
harjoittelun olosuhteiden, valmennuspalveluiden 
sekä valmennuksen tukipalveluiden koordinoimis-
ta paikkakunnalla harjoittelevien yleisurheilijoi-
den, erityisesti liiton valmennusryhmäurheilijoiden, 
tarpeisiin. Keskuksissa on lajipainotuksia valmen-
nustoiminnan osalta, mutta harjoitusolosuhteet ja 
asiantuntijapalvelut ovat liiton kaikkien valmennus-
ryhmäurheilijoiden ja heidän valmentajiensa saata-
villa seurasta ja lajista riippumatta. SUL keskittää val-
mennuskeskuspaikkakunnille yhä vahvemmin myös 
eri lajien maajoukkuetoimintoja. Urheilijan valmen-
tautumisarjen laatua pyritään parantamaan keskuk-
sissa erityisesti valmentajuuden kehittämisen kaut-
ta panostamalla mm. ammattivalmentamiseen, val-
mentajien jatkokoulutukseen ja työnohjaukseen 
sekä aktiiviseen valmentajaverkostotoimintaan.

Urheilijoiden ohjaamiseksi yleisurheilukeskuksiin 
rakennetaan selkeitä, avoimia ja läpinäkyviä toi-
mintamalleja. Ohjaamisessa keskitytään perusas-
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teen ja toisen asteen päättäviin urheilijoihin. Ohjaa-
misen toimintamalleista viestitään ja kerrotaan ak-
tiivisesti ja avoimesti.

VALMENNUSRYHMÄT JA 
VALMENNUSTUKI
Edellisen strategiakauden valmennustuki- ja valin-
tajärjestelmää käytetään vielä vuoden 2021 valin-
toja tehtäessä. Valmennusryhmien (TF, EM, NEM, 
NMJ ja keskusurheilijat) valintajärjestelmä tulos- ja 
kehitystaulukkoineen päivitetään ja julkaistaan al-
kuvuodesta 2021, jolloin se on hyvissä ajoin urheili-
joiden ja valmentajien tiedossa ennen kilpailukaut-
ta 2021. Uutta valintajärjestelmää käytetään en-
simmäistä kertaa kauden 2022 valintoja tehtäessä. 
Uudistettavan valmennustukijärjestelmän lähtö-
kohtana on strategisten valintojen, mm. toiminnan 
keskittäminen ja menestyvä huippu-urheilu, pai-
nottaminen. Kaudella 2021 keskittämistoimenpitei-

tä toteutetaan konkreettisimmin nuorten valmen-
nustukiurheilijoiden (NEM ja NMJ) sekä keskusur-
heilijoiden tukemisessa. Supertalentti -ohjelmaa 
arvioidaan ja tarkennetaan osana valmennustuki-
päivitystä. Valmennusryhmäurheilijoiden (TF, EM 
ja NEM) kanssa allekirjoitetaan valmennustukiso-
pimus.

Säännöllinen urheilijoiden ja valmentajien kontak-
tointi ja yhteydenpito on monella tapaa erittäin tär-
keä osa valmennusryhmätoimintaa.  Liiton kor-
keimmissa valmennustukiryhmissä (TF, EM ja NEM) 
toteutetaan jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja ar-
viointia mm. pulssityökalun ja pulssikeskustelui-
den sekä säännöllisen sparritoiminnan avulla. Näitä 
periaatteiltaan hyviksi havaittujen toimintamallien 
kehitystyötä ja päivittämistä tehdään vuoden 2021 
aikana. Näiden lisäksi kohtaamiset niin arjessa, lei-
reillä kuin kilpailuissakin ovat olennainen osa tiivis-
tä yhteistyötä ja lajin yhteisöllisyyttä. 
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Valmennusprosessien tehostamismahdollisuuksia 
ohjautuu urheilijoille ja valmentajille myös mm. la-
jien maajoukkueohjelmien, yleisurheilukeskusten 
toimintojen ja valmentajapalkkausten kautta. Lii-
ton valmennuksen resurssit kanavoituvat entistä 
voimaperäisemmin keskustoiminnan kautta, mut-
ta kansainvälisellä huipulla olevien urheilijoiden 
ja heidän valmentajiensa toiminta ja tuki räätälöi-
dään edelleen urheilijalähtöisten tarpeiden mukaan. 
Huippujen liitolta saama henkilökohtainen valmen-
nustuki muodostuu SUL:n valmennustuen ja Olym-
piakomitean Huippu-urheiluyksikön tehostamistuen 
kokonaisuudesta. Vuoden 2021 toimintavuoden ai-
kana tarkastellaan ja kehitetään toimintamalleja, 
missä eri toimijatahojen urheilijalle ja valmentajal-
le tarjoama tuki olisi entistä yhtenäisempi kokonai-
suus. 

MAAJOUKKUEOHJELMAT
Lähes jokaisessa yleisurheilulajissa on oma toimin-
nallinen valmentautumista edistävä maajoukkue-
ohjelma. Maajoukkueohjelmat koskevat pääsään-
töisesti lajin parhaiden urheilijoiden ja valmenta-
jien yhteistoimintaa, millä tuetaan ja vahvistetaan 
kaikkein tärkeintä eli päivittäistä arkivalmentautu-
mista. Maajoukkueohjelmien yhteistoiminnat koh-
distetaan pääosin liiton valmennusryhmäurheili-
joihin (TF, EM, NEM), mutta lajikohtaisesti mukaan 
voidaan kutsua myös keskusurheilijoita ja NMJ-
urheilijoita. Menestyspotentiaalisimpien lajien maa-
joukkueohjelmia rahoitetaan lajiliiton lisäksi Olym-
piakomitean tehostamistuista. 

Lajeille laaditaan myös strategiakauden mittainen 
lajikohtainen pitkän tähtäimen suunnitelma. Se tar-
koituksena on ohjata lajin kehittämistyötä yhteisen 
strategian suunnassa. Vuodesta 2021 alkaen maa-
joukkueohjelmat linkittyvät askel askeleelta enem-
män yleisurheilukeskuksiin.
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ARVOKILPAILUT 2021
Vuoden 2020 arvokilpailukalenteri tyhjeni käytän-
nössä kokonaan koronapandemian takia, ja valta-
osa arvokilpailuista on joko peruttu tai siirretty vuo-
teen 2021. Mikäli vuosi 2021 on mahdollista viedä 
läpi normaalisti, Suomen Urheiluliitto lähettää ur-
heilijoita tai joukkueita yhteensä 20 arvokilpailuun 
tai maaotteluun. 

Vuoden 2021 pääkilpailuita ovat Tokion olympialai-
set ja paralympialaiset sekä nuorten EM- ja MM-kil-
pailut. Tavoitteena on menestyä jokaisessa pääkil-
pailuissa paremmin kuin edellisen strategiakauden 
vastaavassa parhaassa kilpailussa. Arvioinnin ensi-
sijaisena kohteena on saavutetut pisteet. Kilpailuihin 
voidaan asettaa myös kilpailukohtaiset tarkemmat 
menestystavoitteet joukkuevalinnan yhteydessä. 

Joukkuevalinnat tehdään Arvokilpailujen valinta-
järjestelmä 2021–2024 ja Arvokilpailujen valinta-
järjestelmä 2021 -kirjausten mukaisesti. Molemmat 
järjestelmät päivitetään ja julkaistaan pääosiltaan 
tammi-helmikuussa 2021. Samassa yhteydessä 
päätetään ja informoidaan myös kilpailuiden oma-
vastuuosuudet. Yleisen sarjan arvokilpailutoimin-
nasta vastaa huippu-urheilun valmennuspäällikkö. 
Nuorten arvokilpailutoiminnoista puolestaan vastaa 
liitossa pääkaupunkiseudun valmennuspäällikkö.

SUL valitsee joukkueen alle 23-vuotiaiden EM-kil-
pailuihin Bergeniin, alle 20-vuotiaiden EM- ja 
MM-kilpailuihin Tallinnaan ja Nairobiin, sekä alle 
18-vuotiaiden EM-kilpailuihin Rietiin. Olympialais-
ten, paralympialaisten ja Chengdun universiadi-
en joukkueista SUL tekee esityksen Olympiakomi-
tealle. Lisäksi valitaan kriteerit täyttäviä urheilijoita 
EM-halleihin Toruniin, MM-halleihin Nanjingiin, Eu-
roopan heittocupiin Leiriaan, MM-maastoihin Bat-
hurstiin, MM-viesteihin Chorzowiin, kilpakävelyn 
Euroopan joukkuemestaruuskilpailuihin Podebra-
dyyn, Euroopan 10 000 metrin cupiin Lontooseen ja 
EM-maastoihin 

Torinoon. Myös Euroopan joukkuemestaruuskilpai-
lut on toimintakalenterissa, mutta kilpailupaikka on 
sen osalta vielä päättämättä. 

Maaottelut, joihin SUL valitsee joukkueen tai yksit-
täisiä urheilijoita ovat Ruotsi-ottelu ja 17-vuotiaiden 
Ruotsi-ottelu Tukholmassa, Pohjoismainen halli-
maaottelu Ruotsissa, nuorten PM-moniottelu Sei-
näjoella ja PM-maastot Norjassa. 

Nuorten arvokilpailutoiminnan tavoitteet ovat pal-
jolti kasvatuksellisia. Myönteisten arvokilpailukoke-
musten kautta nuoria pyritään valmistamaan tule-
vien huippu-urheiluvuosien arvokilpailuihin siten, 
että he kykenevät uransa tärkeimpinä vuosina me-
nestymään arvokilpailuissa oman potentiaalinsa 
maksimitasolla. Lisäksi nuorten arvokilpailuissa 
joukkueen mahdollisimman suuri koko on keskei-
nen tavoite. Mitä vanhemman sarjan nuorten arvo-
kilpailujoukkueesta on kysymys, sitä enemmän 
painoarvoa saa myös joukkueen kokonaismenes-
tys, jota arvioidaan ensisijaisesti saavutettuna ko-
konaispistemääränä. Joukkueille voidaan asettaa 
myös kilpailukohtaisia mitali- ja pistesijatavoittei-
ta joukkuevalinnan yhteydessä. Nuorten arvokilpai-
luissa joukkueenjohto rakennetaan pääsääntöisesti 
ennalta muodostetuista arvokilpailutiimeistä siten, 
että sama tiimi kulkee kunkin ikäluokan mukana 
useamman arvokilpailun.

HUIPPUSEURAYHTEISTYÖ
Huippuseuroilla tarkoitetaan parhaiten seurojen 
pistekilpailuissa menestyneitä seuroja. Huippuseu-
rat ovat oleellinen osa koko suomalaisen yleisurhei-
lun valmennusjärjestelmää. Huippuseuraprosessin 
ja sen jatkotoimien avulla huippuseuroja tuetaan 
ja autetaan kehittämään itseään entistäkin parem-
miksi, löytämään ja kehittämään keinoja oman toi-
mintaympäristönsä yleisurheilijan polun laadunta-
miseksi sekä tekemään tiivistä yhteistyötä keske-
nään ja oppimaan toisiltaan. Tavoitteena on myös 
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yhtenäistää huippuseurojen toimintamalleja yhteis-
ten laatukriteereiden ja toiminnan arvioinnin avulla.

VALMENTAJIEN JATKOKOULUTUS 
JA TYÖNOHJAUS
Valmennustoiminnassa tavoitteena on kehittää am-
mattivalmennuksen ja ammattimaisen valmennuk-
sen työskentelyedellytyksiä ja lisätä valmennuk-
sen työpaikkoja erityisesti yleisurheilukeskuksissa. 
Valmennuksen ja erityisesti ammattivalmennuk-
sen työnohjaukseen panostetaan aiempaa enem-
män. Lisäksi valmentajakoulutusta päivitetään vas-
taamaan entistä paremmin arjen ja kansainvälisen 
kilpailun haasteisiin sekä urheilija- ja valmentaja-

polkujen eriytyviin osaamistarpeisiin. Valmenta-
jien jatkuvan peruskoulutuksen lisäksi kehitetään 
uusia valmentajien jatkokoulutuksen toimintamal-
leja, missä kohteena ovat peruskoulutetut aktiivi-
valmentajat. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoja rakentaa uusi valmentajalisenssijär-
jestelmä ja/tai uudistaa valmentajaluokittelujärjes-
telmä. Valmennusprosessien suunnittelun, seuran-
nan ja arviointiin etsitään selkeämpiä, toimivam-
pia ja yhdenmukaisempia työvälineitä valmentajien 
käyttöön.
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Elinvoimainen 
seuratoiminta
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KESKEISET TAVOITTEET
• Yleisurheilulisenssit 28 000 
• Kilpailevien lisenssiurheilijoiden määrä 
 (tavoiteluku selviää myöhemmin) /Tilastopaja
• 9–17-vuotiaiden poikien yleisurheilulisenssit 
 2 600 
• Yleisurheilukoulujen sekä seurakisojen määrä  
 (kuinka moni seura järjestää 340/340)  
• Ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen osallistuja-
 määrät: Yleisurheiluohjaajatutkinto 400, 
 Nuorten Yleisurheiluohjaajatutkinto 200, 
 Nuorisovalmentajatutkinto 45.
• Seurojen päätoimisten määrä (päätoimisia/
 henkilötyövuosia/työntekijöiden lkm 55/90/125
• Kunniakierroksen tulos 650 000 e  

KESKEISET TOIMENPITEET
Yleisurheilu on lähellä lasta
Seurojen kanssa yhteistyössä varmistetaan perus-
toiminnan korkea laatu. 

Seurakisoja ja yleisurheilukouluja pyritään luomaan 
jokaiseen kuntaan vähintään yhden seuran toimes-
ta. Kannustetaan seurayhteistyöhön myös näiden 
toteuttamisessa erilaisten toimintamallien avulla.
Kannustetaan seuroja osallistumaan Seuracupin 
piirikisoihin joukkueina ja hyödyntämään joukkue-
kisaa yhteishengen kohottajana, lajiyhteistyön väli-
neenä ja rekrytointikanavana.

1–2 -tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksia järjes-
tetään laajasti kautta maan seuratoimijoiden am-
mattitaidon vahvistamiseksi. 

Valtakunnallisen yleisurheiluviikon tavoitteena on 
käynnistää ympäri Suomea kesän yleisurheilukou-
lut ja Seurakisat, sekä hyödyntää harrasteliikun-
nan ja huippu-urheilun tapahtumia samalla viikolla. 
Näin saamme yhdessä luotua valtakunnallista nä-
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kyvyyttä yleisurheilulle jokaiselta sektorilta; Seu-
rapalvelut, Harrasteliikunta ja Huippu-urheilu. Tar-
koituksena on kehittää tapahtumaviikon näkyvyyt-
tä kansallisella tasolla, jolloin meidän tulee saada 
huippu-urheilijat osaksi tapahtumia. Valtakunnalli-
nen yleisurheiluviikko on yleisurheiluperheen yh-
teinen juhlaviikko, jolloin lajin harrastajat, mahdol-
liset tulevat harrastajat ja lajista muuten kiinnostu-
neet pääsevät lähemmäksi seura-arkea, urheilijoita 
ja lajin tuomaa jännityksen tunnetta, joka muuttuu 
rakkaudeksi lajiin. Viikko avataan SUL:n toimesta ns. 
mediapäivällä.  

Päätoimisuuden lisääminen seuroissa
Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratuen hakuun 
kannustetaan ja avustetaan. Tavoitteena on lisätä 
päätoimisuutta seuroissa sekä sen säilymiseen tu-
kikauden jälkeen. Valmistellaan erityisesti pienten 
ja keskisuurten seurojen kanssa malleja seurojen 
yhteispalkkauksille. 

Yhteistyön yleisurheilu
Yleisurheilun alueellinen toiminta kehittyy yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Aluepäälliköt vahvista-
vat toimijaverkkoa toimintansa tueksi. Seurakohtaa-
misten avulla innostetaan ja tuetaan seurojen perus-
toimintaa (harjoitus- ja kilpailutoiminta, ohjaajien ja 
valmentajien rekrytointi sekä koulutus) sekä pyritään 
olemaan apuna seuran itse valitsemiensa kehittämis-
hankkeiden toteuttamisessa. Lisäksi kannustetaan ja 
luodaan malleja seurojen väliseen yhteistyöhön, eri-
tyisesti seurojen nuorisovalmennuksen toteuttami-
seen (painopiste 13–17-vuotiaat). Myös maakuntien/
piirien kärkiseuroja kannustetaan ja tuetaan otta-
maan vastuu oman toimintaympäristönsä alueesta. 

Muun muassa Huippuseurakoulutuksessa mukana 
olevia seurojen kanssa luodaan malleja maakunnalli-
sille kärkiseuroille, miten ne voivat toimia ympäristö-
seurojen tukena. 

Harrastetoiminnan (OK:n hanke) kehittämisprosessin 
jalkautetaan kolmessa eri seurassa (Kuopion Reipas, 
Oulun Pyrintö, Keski-Uudenmaan Yleisurheilu). 
Ollaan mukana laajassa Erasmus-hankkeessa.  

SUL:n seurakoulutusjärjestelmän uudistamista jatke-
taan. Vuonna 2020 alkaneet päätoimisten koulutus 
sekä huippuseurakoulutus saatetaan päätökseen. 
Aloitetaan valtakunnallinen kärkiseurakoulutus sekä 
alueelliset seurakoulutukset.  

Lisäksi kannustetaan seuroja hyödyntämään alue-
järjestöjen järjestämiä koulutuksia sekä Tähtiseu-
rojen auditointiprosesseja. Tähtiseura-ohjelma on 
Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen
laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen 
urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Tähti-
seura-ohjelmaa hyödynnetään vahvemmin seurojen 
toiminnan kehittämisessä, ja tavoitteena on saada 
kaikki kärkiseuramme mukaan tähän järjestelmään.

Kehitetään häirinnän vastaista työtä mm. laaduk-
kaamman ja monipuolisemman viestinnän avulla 
urheilijoille, ohjaajille, valmentajille sekä muille seu-
ratoimijoille. Kehitetään toimintamalleja seurojen 
tueksi ennaltaehkäisevään toimintaan sekä häirin-
tätapauksien puuttumiseen liittyvien toimenpitei-
den osalta.    

Nuorisotapahtuma Youth Athletics Games sekä 
Yleisurheilun lajikarnevaalit toteutetaan yhteistyös-
sä seurojen kanssa.

Kehitetään urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten 
valmentajiensa tueksi toteutettavaa leiritysjärjestel-
mää.  Lahjakkaampien urheilijoiden ja heidän taus-
taryhmiensä tueksi järjestetään myös keskusteluti-
laisuuksia. 
 
Varmistetaan myös poikien aktiivisempi osallistu-
minen yleisurheiluun ja jalkautetaan poikaprojektis-
sa päätettyjä toimenpiteitä. Poikaprojektin hyväk-
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si koettuja toimintamalleja seurojen käyttöön kerä-
tään nähtäville Yleisurheilu.fi-sivustolle. Yleisurheilun 
mallituotteita markkinoidaan aktiivisesti seurojen 
käyttöön ja keskustelujen pohjaksi esim. seurakoh-
taamisissa (yleisurheilua joukkuelajeille, voima- ja 
heittopainotteiset teematunnit, juoksukoulu, pika-
juoksukoulu).

Koulujen kanssa toteutetaan yhteistyötä monipuo-
lisesti mm. koululaisohjelmien, H-hetki ja Hese-kisa 
sekä Elovena Voimapäivä, avulla. Erityisesti alakoulu-
jen opettajille suunnattuja koulutustilaisuuksia järjes-
tetään piirien ja seurojen kanssa yhteistyönä. Myös 
opettajien koulutustilaisuuksia pyritään järjestämään 
opettajankoulutuslaitoksissa sekä muissa urheiluop-
pilaitoksissa.  

Ollaan myös mukana tukemassa kouluviestikarne-
vaalien paikallisten, alueellisten sekä valtakunnalli-
sen kouluviestikarnevaalin toteuttamisessa. 

Seurapalveluiden organisaatiota tarkennetaan ja 
tehdään vahvaa yhteistyötä valmennuksen kanssa.
Toiminnan ja toiminnan tukipalveluja (toimintamallit, 
järjestelmät) kehitetään. 

Lisäksi seuroille tuloutetaan taloudellista tukea eri 
seurojen toimintakilpailujen kautta.

Toiminnan arviointi 
• Keskeisten tavoitteiden toteutuminen 
 (strategiamittarit)
• Kuinka monessa kunnassa järjestetään sekä  
 YU-koulua että seurakisoja 
• Kehitystaulukon (14–18-vuotiaat) tulosrajan 
 saavuttaneiden urheilijoiden lukumäärän kasvu
• Seurakoulutukset: osallistujamäärä, suunnitel-
 tujen hankkeiden toteutuminen 
• Muiden tavoitelukujen seuranta (seurapalvelut  
 sisäinen)
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Lajimielikuva, imago, 
brändi
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VIESTINTÄ 

Keskeiset tavoitteet
•  SUL:n uusiutuvan valmennusjärjestelmän ja
  toiminnan esittely ja seuraaminen tiedottein 
 ja mediatilaisuuksin.
• Ajantasainen koronaviestintä liiton omissa 
 kanavissa ja seuratiedotteissa kulloinkin 
 vaadittavalla julkaisutiheydellä.
• Instagram-sisältöjen monipuolistaminen 
 kilpailukausilla.
• Parayleisurheilun ennätystilaston ja parayleis-
 urheilun oman nettisivun viimeistely ja julkaisu  
 yleisurheilu.fi -sivustolla.

Keskeiset toimenpiteet
Ajantasainen reagointi koronavirustaudin (COVID
-19) käänteisiin ja niiden vaikutuksiin seura- ja huip-
pu-urheiluun, liiton uudistuneen valmennusorgani-
saation toiminnasta viestiminen sekä kilpailutoimin-
nasta tiedottaminen ovat viestinnän keskeiset ta-
voitteet 2021.

Yle-yhteistyöllä ja kilpailutoiminnan näkyvyyttä tu-
kemalla pyritään pitämään yleisurheilun lajikiinnos-
tavuus Sponsor Insight-tutkimuksessa kolmen kiin-
nostavimman lajin joukossa.

Kaudella 2021 kilpailuihin liittyvä tiedotus pidetään 
nykytasolla, mutta siihen lisätään medialle suun-
nattu kuvapalvelua tärkeimpien kisojen osalta. 
Myös instagramin käyttöä monipuolistetaan.

Viestinnällä tuetaan myös Helsinki City Running 
-kokonaisuutta ja nuorisoyleisurheilun projekteja, 
kuten keväällä 2021 Yleisurheiluviikon avaavaa me-
diapäivää, jolla tavoitellaan lajille paikallista näky-
vyyttä samaan aikaan eri puolilla Suomea.

Parayleisurheilun SE-tilasto valmistuu vuoden 2021 
aikana. Se julkaistaan Yleisurheilu.fi -sivustoon ra-
kentuvalla parayleisurheilu-sivulla. Vuoden mittaan 

viestintä tuottaa neljä Huippu-Urheilu-Uutiset -val-
mennuslehteä, KouluExtra -lehden liikunnanopetta-
jille ja  1–2 Spurtti News -lehteä.
 
Toiminnan arviointi
 • Uusiutuneen valmennusjärjestelmän toiminnan  
 ja tunnettuuden kasvu
• Lajikiinnostavuuden säilyttäminen kolmen 
 kiinnostavimman lajin joukossa Sponsor
  Insight -tutkimuksessa
• Yleisurheilu.fi -sivuston käyttäjämäärän pitämi-
 nen noin 350 000-400 000 käyttäjässä

KILPAILUTOIMINTA
Keskeiset tavoitteet
• TV- ja SM-kilpailuiden sekä maaotteluiden 
 laadukas toteutuminen
• Sääntömuutosten laadukas valmistelu ja 
 informointi sekä toimitsija/tuomaritoiminnan  
 varmistus
• Yleisurheilun sisä- ja talviolosuhteiden paran-
 taminen

Keskeiset toimenpiteet
Tehdään tiivistä yhteistyötä ja sovitaan roolituksis-
ta tv-, SM- ja arvokisojen järjestäjien kanssa. Jatke-
taan televisioitavien kilpailujen sisällön kehittämis-
tä Ylen kanssa. 

Käännetään yleisurheilun uudet kansainväliset 
säännöt suomen kielelle ja pyritään kouluttamaan 
tuomareita ja toimitsijoita mahdollisimman paljon 
sähköisten välineiden avulla.

Lisäksi valmistellaan NTO-tason tuomarikoulutuk-
sen uusi sisältö ja rakenne. Sisäisen koulutuksen 
avulla valmistellaan henkilöitä ITO-kokeeseen ja 
tätä kautta kansainväliselle uralle.

Kuntien päättäjille ja liikuntatoimille sekä muille 
halukkaille tarjotaan asiantuntijapalveluja halli-  ja 
kenttähankkeiden teknisissä asioissa. Samalla edis-
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tetään yleisurheilutoimintaa tukevien hallihankkei-
den etenemistä. Varmistetaan Espoon Nuorten alle 
23-vuotiaiden EM-kisojen ja Tampereen Yleisurhei-
lun Masters MM-kisojen valmistelujen onnistumi-
nen. Vuosien 2022–2023 keskeisiä tavoitteita on 
saada osa hallihankkeita valmiiksi.

 Päivitetyistä kansainvälisistä kilpailusäännöis-
tä tehdään koulutusmateriaalit ja viestitään niistä 
koulutustilaisuuksissa sekä SUL:n eri kanavissa.
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Toimintatapojen 
uudistaminen
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MYYNTI JA MARKKINOINTI
 
Keskeiset tavoitteet
• Myyntitavoite on kaksi miljoonaa euroa
• Helsinki City Running Day -tapahtumaan 
 tavoitellaan 12 000 juoksijaa
• Kunniakierroksen keräystulos 650 000 euroa

Keskeiset toimenpiteet
Uudelleen organisoidun myyntiorganisaation kaut-
ta tavoitellaan kahta uutta pääyhteistyötason 
kumppanuutta ja kahden miljoonan euron koko-
naismyyntiä. Tavoitteen toteuttaminen vaatii en-
tistä vahvempaa myynnin uudistamista ja moni-
puolistamista sekä nykyisten kumppanien kans-
sa toteutettavaa vuoropuhelua. Ylen ja Urheiluliiton 
yhteistyösopimus vuoteen 2026 saakka luo vahvan 
pohjan yritysnäkyvyydelle.

Myyntiorganisaation johdolla valmistellaan vuoden 
2022 Ruotsi-ottelun uudistamista.

Juoksutapahtumat
Koronavirustaudin (COVID-19) käyttäytyminen ja 
taudin talttuminen vaikuttavat merkittävästi SUL:n 
tapahtumatoiminnan toiminnan suunnitteluun ai-
nakin lyhyellä tähtäimellä.

Helsinki City Running Day ja vuodelta 2020 pe-
ruuntuneen Naisten Kymppi -tapahtumien kehittä-
mistä jatketaan selvittämällä ja hyödyntämällä di-
gitalisaation mahdollisuuksia markkinoinnissa ja 
osallistujaviestinnässä.  Myös tapahtumien nettisi-
vujen optimointia jatketaan ja organisaation tehtä-
viin ja vastuualueisiin tehdään vuoden 2021 aikana 
tarkennuksia.



23SUOMEN URHEILULIITTO TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Hallinto ja henkilöstö
Keskeiset tavoitteet
• Lisenssijärjestelmän uudistaminen
• Urheiluliiton oman vastuullisuusohjelman ja 
 kurinpitosäännösten käyttöönotto
• Henkilöstön hyvinvoinnin varmistaminen

Keskeiset toimenpiteet
Lisenssijärjestelmä uudistetaan siirtymällä yleisur-
heilurekisteristä Olympiakomitean SuomiSportiin.

Urheiluliiton omaa vastuullisuusohjelmaa (hyvä hal-
linto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertai-

suus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto, antidoping) 
toteutetaan laadukkaasti ja valmisteltuja asiakirjoja 
tarkennetaan. Otetaan käyttöön Urheiluliiton kurin-
pitosäännöstö, mutta samalla valmistellaan yhteis-
työssä eri lajiliittojen, SUEK:n ja Olympiakomitean 
kanssa keskitettyyn kurinpitoon siirtymistä.

Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. 
Henkilöstöpäivät, toimistopalaverit, henkilöstökir-
jeet ja muut henkilöstöön liittyvät toimenpiteet to-
teutetaan avoimesti, laadukkaasti ja säännöllisesti. 

Helsinki City Running Day 2021
HCRD:n juoksupäivään kuuluvat Helsinki City Run, 
Helsinki City Marathon, Helsinki City 5, Mini Ma-
rathon, Helsinki City Marathon viesti sekä Helsin-
ki City Double. Tapahtuman keskuksena lauantaina 
15.5.2021 on Olympiastadion. Osallistujamäärä ta-
voite on 12 000.

Erityisenä painopisteenä tulee olemaan tapahtu-
man toimintojen taloudellinen tehostaminen kaikil-
la osa-alueilla.

Naisten Kymppi ja LadieSmile
Naisten Kymppi ja LadieSmile järjestetään Helsin-
gissä Mäntymäentien ympäristössä lauantaina 
29.5.2021. Keskeisin tavoite tapahtumassa on osal-
listujamäärän kääntäminen takaisin kasvu-ural-
le. Muutos toteutetaan kehittämishankkeen kautta, 
jossa tapahtuman sisältöä ja viestintää muokataan 
vastaamaan paremmin uuden kohderyhmän osal-
listumismotiiveja. Tavoitteena vuodelle 2021 on 

7 000 osallistujaa, kun kesän 2019 ilmoittautunei-
den määrä oli noin 5 500. 

Kymppitapahtumat ja juoksutapahtumatuotanto
SUL:n juoksutapahtumat tiivistävät edelleen yhteis-
työtä osallistujamarkkinoinnin sekä materiaalien 
yhteiskäytön suhteen. Vuonna 2021 tullaan selvit-
tämään pääkaupunkiseudun ympäristössä järjes-
tettävien massatapahtumien kiinnostus syvem-
pään yhteistyöhön, jossa niiden koordinointi on 
SUL:n juoksutapahtumayksikön käsissä.

Kunniakierros
Kunniakierros-keräyksessä vietetään 40-vuotisjuh-
lavuotta. Juhlavuoden kunniaksi seurojen keräys-
kannustetta lisätään. Kunniakierrosta vauhditta-
maan perustetaan johtoryhmä, joka koordinoi ja 
markkinoi keräystä. Kunniakierrokseen tavoitellaan 
130 seuraa ja 650 000 euron keräystulosta.



YLEISURHEILU – liikuttavinta 

urheilua läpi elämän.


