
LIIKUTTAVUUTTA, VAIKUTTAVUUTTA JA RAKKAUDESTA LAJIIN
Tervetuloa mukaan Sporttitettiin!

Sporttitetti on uusi TET-malli, jonka yläkoululainen nuori suorittaa urheiluseurassa ja yhteistyössä 
lajiliiton kanssa. Siinä nuori tutustuu ja osallistuu yksi-kaksi viikkoa liikunta-alan työtehtäviin 
seuraten yksilöllistä, yhdessä seuran kanssa suunniteltua tehtäväpolkuaan – liikunnanohjauksesta 
koulussa ja tapahtumajärjestämisestä seurassa valmennukseen ja viestintään. Kaikkia Sporttitetti-
jaksoja yhdistää nuoren kuulluksi tuleminen ja vaikuttaminen seura- ja liittotoimintaan sekä 
urheilulajinsa käytänteiden kehittämiseen.

NUORTEN AKATEMIA KUTSUU KANSALLISIA LAJILIITTOJA URHEILUMAAILMAN KAIKILTA 
KENTILTÄ KUMPPANEIKSI TOTEUTTAMAAN SPORTTITETTIÄ!

Käsikirjan tavoitteena on innostaa 
sinua vahvistamaan nuorten 

osallisuutta sekä kehittämään 
nuorten kanssa tehtävää yhteistyötä. 

1. Vähintään 4 Sporttitetti-jakson toteuttamiseen vuonna 2018 (2 TET-jaksoa keväällä + 2 

syksyllä) 2-4 paikallisseurassa: liitto huolehtii urheiluseurojen mukaan saamisesta ja sisältöjen 

kehittämisestä yhteistyössä

2. Yhteiseen Sporttitetti-hankeverkostoon (Nuorten Akatemia, kumppaniliitot ja -seurat)

3. Sporttitetti-jaksojen raportointiin ja arviointiin sekä jaksoilta virinneen materiaalin 

monikanavaiseen viestintään yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa

MIHIN LAJILIITTO SITOUTUU JA MITÄ SAA?

Sporttitetin mallinnus on jo aloitettu ja ensimmäiset liikuntatyön TETit toteutetaan syksyn 2017 

aikana. Tämän pilottivaiheen lajiliitot (Voimisteluliitto, SUL, Suunnistusliitto, Wau ry) ovat 

kehittäneet TET-harjoitteluun lajikohtaisen sisällön yhdessä nuorten kanssa. Sporttitetin

hankekumppanina on myös Olympiakomitea, joka tukee hankkeen viestintää ja levittämistä.

Sporttitetin mallinnusta jatketaan vuonna 2018, minkä jälkeen vuosina 2019-2020 toimintaa 

laajennetaan, levitetään ja juurrutetaan. Toimintaan haetaan jatkoavustusta Opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä. Nyt haemme kumppaniksi 15-20 lajiliittoa, jotka sitoutuvat: 



SPORTTITETTI TUO NUORTEN ÄÄNEN URHEILUN KEHITTÄMISEEN

Sporttitetti antaa lajiliitolle uuden ja ainutlaatuisen avauksen liitto-seura-koulu-nuori 

yhteistyöhön. Se pidentää seuratoimijuuden elinkaarta kilpauran tuolle puolen innostamalla 

uusia tekijöitä seura- ja liittotoimintaan sekä laajentamalla nuoren näkymiä liikunta-alasta. 

Samalla hanke ehkäisee lajien sisäistä drop out -ilmiötä. 

Sporttitetin myötä liitto ja sen alaiset seurat saavat myös lajitietoudelle levittämisalustan 

koulumaailmasta sekä yhteistyökontakteja kouluihin ja oppilaitoksiin. Yhdessä toteutetun 

viestinnän ja kehittämisen kautta liitot ja seurat tunnistavat, hyödyntävät ja yhdistävät 

nuorten vahvuuksia ja taitoja: Sporttitetti tuo nuorten äänen urheilun kehittämistyöhön.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.

Heidi Rosbäck
Puh. +358 50 320 7808, heidi.rosback@nuortenakatemia.fi

Ilmoittaudu mukaan hankekumppaniksi viimeistään 20.10.2017 mennessä.

Jokaisen Sporttitetin supertähti on nuori itse. Nuoren tulee olla alusta asti päättämässä 
Sporttitetin sisällöistä, jotka samalla tukevat liiton ja seuran tavoitteita. Siten Sporttitetti 
tuulettaa koko TET-käsitettä tarjoamalla yläkoululaiselle todellisia tekemisen paikkoja sekä 
aidon mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa oma liikuntatyön TET-harjoittelunsa.

Nuorten Akatemian ja yhteistyökumppaneiden 

muodostama hankeverkosto tarjoaa jatkuvan tuen 

Sporttitetin toteuttamiseen. Sporttitetti-verkoston 

keskiössä on erityisesti osallisuuden ja nuoriso-

lähtöisen toiminnan kehittäminen liitossa ja paikallis-

seuroissa. Verkoston yhteisissä ja säännöllisissä 

tapaamissa jatketaan Sporttitetin mallinnusta jakamalla 

kokemuksia liikuntatyön TET-jaksoista. Lajiliitto 

sitouttaa urheiluseurat keräämään nuorelta palautetta 

jokaisesta Sporttitetti-jaksosta sekä raportoimaan 

TETin kokemukset, opit ja terveiset hankeverkostolle. 

Nuorten Akatemia on päävastuussa hankeverkoston ja -viestinnän koordinoinnista sekä 

hankkeen ja sen vaikutusten arvioinnista. Nuorten Akatemia tarjoaa lisäksi valmiit materiaalit 

ja pohjat sekä yleisraamit TET-jakson suunnitteluun yhdessä nuoren kanssa. Myös sparraus-

käynnit ovat mahdollisia verkostotuen ja materiaaliavun lisäksi – liiton tarpeiden ja 

resurssien mukaisesti. 

TERVETULOA SPORTTITETTILÄISEKSI KIRJOITTAMAAN NUORISOURHEILUN HISTORIAA!

NUORTEN AKATEMIA JA SPORTTITETTI-VERKOSTO TARJOAVAT MALLIN JA  SPARRAUSTA


