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Silja Ranta

43-vuotias vantaalainen

Seurakehittäjä, Palloliitto

Twitter @SiSilja

Olen työskennellyt alalla niin jäsenpalvelun, nuorisotoiminnan 

kuin seurakehityksen tehtävissä. Viimeiset vuodet työtehtäväni 

ovat sisältäneet mm. sparrausta, verkostojen luomista ja 

ylläpitämistä, arvopohjaista kampanjointia, viestintää sekä koulu-

ja päiväkotitoiminnan koordinointia.

Kasvattajaseura Puistolan Urheilijat

1-2 Divisioonassa seurana Pallokerho-35

Harrastejalkapallojoukkue FC Kinkut

D-valmentajakurssit

Näin tavoitat minut: 

(09) 229 29 123

silja.ranta@palloliitto.fi

Linkedin https://www.linkedin.com/in/silja-ranta/

https://www.linkedin.com/in/silja-ranta/






Suomalainen
futisperhe

Seurat, vapaaehtoiset
ja perheet770 M€770 M€

TERVEYS

358 M€

säästöt

terveydenhuollossa

SOSIAALISET

210,4 M€

taloudelliset säästöt

sosiaalimenoissa

TALOUDELLISET

201,3 M€

suorat vaikutukset

taloudelle

UEFA SROI
Mallinnus jolla mitataan jalkapalloon 

sijoitetun pääoman sosiaalista 

tuottoa harrastajien osalta

Toteutettu 12 Euroopan maassa

Hyödynnetty asiantuntijoita 

ja tutkimustietoa

TULOKSET JA 
VAIKUTUKSET

KYSYNTÄÄ 
AKTIVOIVAT TEKIJÄT

JALKAPALLON
HARRASTAMINEN

JALKAPALLOON SIJOITETUN 
PÄÄOMAN SOSIAALINEN TUOTTO



MEIDÄN TEHTÄVÄMME ON AUTTAA 
SEUROJA

Suomalaiset pelaajat 

voivat hyvin ja kehittyvät

Suomalaiset seurat

voivat hyvin ja kehittyvät

Meidän ensisijainen tehtävämme on 

auttaa seuroja, joissa puolestaan tehdään 

arkipäivän työ pelaajien hyväksi

Unelmana jokaisella 

pelaajalla osaava ja 

koulutettu valmentaja



Vastuullisuus

Suomen kielessä vastuullisuuden käsite juontuu vasta-sanaan ja siitä 

johdettuun verbiin vassata sekä vassata-sanan myöhempään synonyymiin 

vastata. Vassata ja vastata toimintaa kuvaavina käsitteinä viittaavat siihen, 

että annamme vastauksen kysymykseen, annamme vastineen, olemme jonkin 

mukainen tai yllämme johonkin. 

Käsitteet viittaavat myös siihen, että vastaamme puheistamme ja teoistamme. 

Kyseessä on toiminta, jonka mukaan vastaamme jostakin henkilöstä, sovitusta 

asiasta tai toiminnasta. 

(Nykysuomen sanakirja 2002) 



Vastuullisuuteen kuuluu vastuu (odotuksen 

mukainen toiminta), toimivalta (virallinen, 

laillinen oikeus toimia) ja vapaus.

Vapaus liittyy olennaisesti toiminnan 

eettisyyteen, koska se edellyttää itsenäistä 

harkintaa, perustelua ja arviointia.  



Elkington,1999



”Urheilu ei ole automaattisesti hyväksi lapselle. Se voi olla hyväksi 
lapselle kun toiminta on hyvää.”

Richard Bailey, International Council of Sport Science and Physical Education

”Vastuullisuus perustuu eettisyyteen ja arvoihin, mutta 
vastuullisuudella on myös laillinen perusta.”

Waldmann ja Galvin 2008

“Halua johtaa ja näyttää esimerkkiä vastuuta kantaen. Ennen
kaikkea vastuullisuus on käytännön toimia arjessa joka päivä.”

Silja Ranta, Palloliitto 2019

Mitä vastuullisuus meille Palloliitossa 

tarkoittaa?



YLE

SUEK 8.10.2018

Tiina Hakanen & Sami Myllyniemi & Mikko Salasuo (toim.) Oikeus liikkua. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2018.



Epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy

Palloliitto on yhdessä usean muun lajiliiton ja Väestöliiton kanssa tehnyt 

ohjeistuksen epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn seuraympäristössä.

Et ole yksin –palvelusta saa monipuolista ammattiapua kiusaamis- ja 

väkivaltatapauksissa sekä seksuaaliseen häirintään liittyen. 

Ohjeiden avulla ja mallipohjia hyödyntämällä seura voi rakentaa toimivia 

käytäntöjä turvaamaan turvallista harrastusympäristöä.

Ilmoitettu tapaus pitää aina viedä eteenpäin ja selvittää perusteellisesti. 

https://etoleyksin.fi/


Palloliiton Laatujärjestelmä 

Mukana 193 seuraa, jotka kattavat n. 75% pelaajista

✓ Arvot, visio, missio, seuraidentiteetti 

✓ Hyvä hallinto  

✓ Turvallisuussuunnitelma

✓ Rikostaustaotteen selvittäminen 

Koulutukset ja kehitysprosessit

✓ Valmentajakoulutus

✓ Kohderyhmäkohtaiset foorumit ja koulutukset

Vastuullisuus lähtee johtamisesta



Oppimista tukeva toimintaympäristö ja 
ilmapiiri

Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu 

valmentaja, joka luo hyvän, turvallisen ilmapiirin joukkueeseen. 

Valmentajakoulutuksen metodi: 



Turvallisuus jalkapallojoukkueessa
Futisvalmentajan startti –koulutuksen osa-alue

Tavoite: Luoda pelaajille turvallinen, peloton ja myönteinen oppimisympäristö 

Fyysinen turvallisuus mm.

✓ Minimoida loukkaantumisriskit

✓ Ennakoida, ehkäistä

✓ Vakuutusturva

Henkinen turvallisuus mm.

✓ Eri tunnetilojen turvallinen käsittely

✓ Omana itsenä joukkueessa

✓ Somesäännöt



Oppimista tukeva toimintaympäristö ja 
ilmapiiri

Kolme ihmisen psyykkistä perustarvetta ovat maajoukkuetoimintamme 

kulmakiviä:

✓ Autonomian tunne (osallistuttaminen)

✓ Pätevyyden tunne (vahvuuksien tunnistaminen ja niiden päälle       

rakentaminen)

✓ Yhteenkuuluvuuden tunne (joukkuehenki; jokainen saa olla oma itsensä, 

jokaisella rooli joukkueessa) 



Joukkueenjohtajakoulutus
Vapaaehtoiset joukkueenjohtajat ovat hyvän seuratoiminnan avainhenkilöitä

Tavoitteena on, että jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa on Palloliiton 

kouluttama ja tukema joukkueenjohtajakouluttaja, joka kouluttaa seuransa 

joukkueenjohtajat sekä järjestää heille säännöllisesti yhteisiä tapaamisia. 

Koulutus käsittelee mm. 

✓ Hyvää hallintoa (säännöt, arvot, missio, strategia)

✓ Kodin ja seuran yhteistyötä

✓ Urheilun Pelisääntöjä

✓ Turvallisuusohjeistusta

✓ Taloudenhoitoon liittyviä tehtäviä



Keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja 
käytännöistä. 

✓ Joukkueet laativat säännöt seuran linjan mukaisesti.

✓ Miksi hyvä ilmapiiri on tärkeää ja mitä se tarkoittaa teidän 
seurassa ja joukkueessa? 

✓ Lisää hyvästä ilmapiiristä juniorijalkapallossa Palloliiton 
Kannusta mua -kampanjan sivuilla. 

Urheilun Pelisäännöt



Harrastamisen hinta

Toteutimme Harrastamisen hinta -tutkimuksen yhteistyössä Likesin
kanssa 2018. Saimme vastaukset  865 joukkueenjohtajalta. 

✓ Mediaanikustannukset vaihtelivat 500-1700 euron välillä

✓ Eniten vaihteluväliä joukkueiden toimintamaksuissa ja 
turnauskuluissa

✓ Hinta vaihteli harrastamisen paikasta ja tasosta riippuen

✓ Yli 75% ilmoitti, että omalla seuralla on käytössä menettely, jolla 
jäsenperheitä voidaan tukea taloudellisesti

https://www.seuraohjelma.fi/fin/seuranhallinto/seurajohtaminen/hyvahallinto/harrastamisenhinta


Harrastamisen hinta
Seurojen rooli

✓ Avoimuus maksuissa ja päätöksenteossa

✓ Toiminnan linjaaminen

✓ Seura huomioi toiminnassaan kustannusvaikutukset 

harrastuksen hintaan

Palloliiton rooli 

✓ Tiedon tuottaminen keskustelun ja päätöksien pohjaksi

✓ Vastaa päätöksistä, jotka vaikuttavat välillisesti tai suorasti 
vaikuttavat seurojen tai pelaajien maksuihin.

Päättäjien rooli

✓ Kantaa liikuntalain mukainen vastuu olosuhderakentamisesta

✓ Miettiä myönnettyjen tukien ja perittyjen tilavuokrien 

suhdetta





Vastuullinen ja turvallinen lasten jalkapallo 

tapahtuu pääosin seuroissa. Keskeistä on 

seuratoiminnan kehittäminen, kouluttaminen ja 

tukeminen. 

Vastuullisuudessa ei ole kyse pelkästään 

toimimisesta lainmukaisella tavalla, vaan 

vastuullisuus edellyttää odotuksiin 

sopeutumisen lisäksi monipuolista harkintaa 

sekä perusteluja toiminnasta ja päätöksistä. 


