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SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY 

 
 
 
Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään 
urheilupsykologian tieteenalan tuntemusta ja soveltamista käytäntöön. Toimimme 
keskeisenä asiantuntija yhdistyksenä urheilupsykologian alalla. 
 
SUPY toimii seuraavin tavoittein: 
 

• Vahvistamme ja lisäämme urheilupsykologista tietämystä 
• Toimimme osaajien verkostona 

SUPY:n toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: 
 

• Asiantuntijuus 
• Luotettavuus 
• Avoimuus 

SUPY toiminta kentällä: 
• Toteutamme seminaareja 
• Järjestämme verkostotapaamisia 
• Tiedotamme jäsenistöä sähköisesti ajankohtaisista asioista 
• Julkaisemme artikkeleita Valmentaja-lehdessä 
• Ylläpidämme asiantuntijaverkostoa 
• Olemme Euroopan Urheilupsykologisen yhdistyksen (European Federation 

of Sport Psychology) jäsen 
• Toimimme yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa: 

o Yliopistot 
o Haaga-Helia 
o Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus 
o Liikuntatieteellinen Seura 
o Olympiakomitea ja huippu-urheiluyksikkö 
o Valo 
o Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen ammatillinen työryhmä 
o Suomen Valmentajat ry 
o Urheiluopistot 
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1. Palvelutoiminta,	asiantuntijaverkosto	ja	laadun	seuranta	
 
Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen keskeinen tarkoitus on toimia asiantuntija 
verkostona sekä urheilu- ja liikuntapsykologiaan liittyvän tiedon välittäjänä. Tehostaaksemme 
keskeisiä toimintojamme Suomen Urheilupsykologinen yhdistys luo (aloitetaan 
toimintasuunnitelman (2015) täydennyksen mukaisesti vuonna 2015) jäsenistään sekä 
urheilu- ja liikuntapsykologian asiantuntijoista kolmikantaisen asiantuntijarekisterin jonka 
jäsenet muodostavat keskenään asiantuntijaverkoston. Rekisteri tulee nähtäville Suomen 
urheilupsykologisen yhdistyksen internet sivuille. Rekisteri ja verkosto koostuu: 
 

A) Urheilu- ja liikuntapsykologian sertifioiduista asiantuntijoista 

• Suomen Urheilupsykologinen yhdistys yhteistyössä Suomen Psykologiliiton 
urheilupsykologian sertifiointilautakunnan kanssa luo sertifioitujen asiantuntijoiden 
hakupalvelun Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen internet sivuille. Sertifioidun 
asiantuntijuuteen vaadittava kriteeristö on nähtävillä Suomen psykologiliiton internet -
sivuilla. 
 

B) Tutkijoista 
 

• Yhteistyössä Suomen Liikuntatieteellisenseuran, yliopistojen sekä Kilpa- ja huippu-
urheilun tutkimuskeskuksen kanssa Suomen Urheilupsykologinen yhdistys luo internet 
sivuilleen urheilupsykologian tieteenalan tutkijoiden rekisterin. Tämä rekisterin ja sen 
mahdollistaman verkoston avulla Suomen Urheilupsykologinen yhdistys pyrkii 
edistämään urheilupsykologista tutkimustoimintaa yhdistämällä tutkijoiden voimavaroja. 
Verkoston kautta Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii edistämään alan 
tutkijoiden vuorovaikutusta.  
 

C)  Muista liikunnan- ja psyykkisenvalmennuksen ammattilaisista.  
 

• Tehostaaksemme jäsentemme palvelua Suomen Urheilupsykologinen yhdistys luo 
jäsenistään verkoston johon kaikki Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet pääsevät halutessaan. Rekisteri ja sen mahdollistama verkosto 
tulee nähtäville Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen internet sivuille. 
Päästäkseen Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi, tulee 
henkilön täyttää tietyt kriteerit mitkä on määritelty yhdistyksen säännöissä. Samat 
kriteerit takaavat tämän asiantuntijuuden osalta laadun. 

 
Kolmikantaisen rekisterin ja sen mahdollistaman verkoston tarkoituksena on: 1) 
Edesauttaa tiedonvälitystä, 2) tuoda urheilu- ja liikuntapsykologian alan toimijoita lähemmäs 
toisiaan, 3) tarjota portaali josta asiantuntijan etsintä kolmansilta osapuolilta onnistuu 
sujuvasti, 4) tehostaa urheilu- ja liikuntapsykologiaan liittyvän tiedon liikkumista niin 
kansallisesti kuin kansainvälisesti, 5) SUPY pyrkii toimimaan verkoston avulla keskeisenä 
psyykkisen valmennuksen laadun valvojana.  
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1.1 Tutkimustoiminta	
 
 
Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen keskeinen tehtävä on urheilu- ja 
liikuntapsykologisen tiedon levittäminen joten tutkimustoiminnan tukeminen ja siihen 
osallistuminen on yhdistyksen keskeistä toimintaa. Olennainen osa tutkimustoiminnan 
tukemista on asiantuntijarekisteri sekä seminaaritoiminta. Suomen Urheilupsykologinen 
yhdistys järjestää vuonna 2016 asiantuntijarekisterin tutkijajäsenille verkostotapaamisia. 
Verkostotapaamisien tavoitteena on asiantuntijaverkostossa olevien tutkijoiden osaamisen 
laadun tukeminen ja vuorovaikutuksen lisääminen. Suomen urheilupsykologinen yhdistys 
pyrkii tekemään tiivistä yhteistyötä yliopistojen sekä Kilpa- ja huippu-urheilun 
tutkimuskeskuksen kanssa tutkijaverkoston luomiseksi ja ylläpitämiseksi. 
 

1.2 Muu	palvelutoiminta	
 
Vuonna 2016 Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen virallisena jäsenlehtenä toimii 
Suomen Valmentajat ry:n Valmentaja –lehti. Lisäksi Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen 
jäsenrekisterin hallinnasta ja tilitiedoista vastaa Tiliasema Helmi. Suomen Urheilupsykologinen 
yhdistys järjestää perinteiset kehittämispäivät vuonna 2016. Kehittämispäivät on suunnattu: 1) 
Tulevan vuoden tavoitteiden suunnittelun aloittamiseksi 2) yhdistyksen vuotuisen tilanne 
arvion sekä tavoitteiden seurannan tekemiseksi. 

2. Liikuntapsykologinen	toiminta	
 
Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan myös liikunta-
aktiivisuuteen sekä terveelliseen elämään. Yksi tärkeimmistä välineistä liikuntapsykologisen 
tiedon välityksessä ja levityksessä sekä käytännön osaamisen jakamisessa on perustettava 
asiantuntijarekisteri. Rekisterin mahdollistaman verkoston avulla Suomen urheilupsykologinen 
yhdistys pyrkii lisäämään liikuntapsykologian alan osaajien ja palvelun tarvitsijoiden 
kohtaamisia lisäämällä tietoisuutta SUPYn toiminnasta. Lisäksi Suomen urheilupsykologinen 
yhdistys pyrkii panostamaan markkinointiin, sähköiseen viestintään ja sosiaalisen median 
mahdollisuuksiin liikuntapsykologisen tiedon välityksessä.  

3. Koulutustoiminta	
 
 
Koulutustoiminnan keskeinen tavoite on tuoda psyykkistä valmennusta käytännön tasolle sekä 
saattaa urheilu- ja liikuntapsykologian asiantuntijoita ja tutkijoita lähemmäs toisiaan. 
Koulutustoiminnan keskeisen osan muodostavat keväinen sekä syksyinen seminaari. 
Molemmat seminaarit järjestetään yhteistyössä Suomen psykologiliiton psyykkisen 
valmennuksen ammatillisen työryhmän kanssa. Kevään seminaarin järjestely vastuun kantaa 
Suomen psykologiliiton psyykkisen valmennuksen ammatillinen työryhmä. Syksyn seminaarin 
järjestely vastuu on Suomen urheilupsykologisella yhdistyksellä. Syksyn seminaariin mukaan 
valitaan vuotuisesti aina kolmas yhteistyötaho. 
 
Suomen Urheilupsykologinen yhdistys järjestää vuonna 2016 asiantuntija verkostolleen (kts. 
kohta 1.) verkostotapaamisia. Verkostotapaamisien tavoitteena on asiantuntijaverkostossa 
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olevien ammatillisen osaamisen laadun tukeminen ja liikuntapsykologian asiantuntemuksen 
lisääminen ja kehittäminen. 
 
Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii hyödyntämään sosiaalista mediaa 
koulutustoiminnassaan. Vuonna 2016 SUPY pyrkii tuottamaan ja jakamaan psyykkiseen 
valmennukseen liittyviä videoita omalla youtube –kanavallaan. Tuotetut videot palvelevat niin 
urheilupsykologisen tiedon kuin liikuntapsykologisen tiedon välitystä sekä koulutustoimintaa. 
SUPY:n jäsenillä on myös mahdollisuus tuottaa ja lähettää SUPY:lle julkaistavaksi omia 
videoitaan youtube –kanavalleen. 

4. Tiedotustoiminta	
 
Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen tiedottamisen tavoitteena on nykyaikainen 
monipuolinen tiedottaminen sisäisesti sekä ulkoisesti sidosryhmilleen. Tärkeimpinä 
tiedotuskanavina toimivat Suomen Urheilupsykologisen yhdistyksen internet sivut, sosiaalisen 
median eri kanavat (facebook, twitter, youtube) sekä sähköposti. Suomen 
Urheilupsykologinen yhdistys pyrkii modernisoimaan (2016) internetsivujaan yhdessä 
asiantuntijaverkoston luomisen ja ylläpidon kanssa.  

5. Yhteistyötoiminta	
 
Edistääkseen urheilu- ja liikuntapsykologiaa liittyvän tiedon välittymistä Suomen 
urheilupsykologinen yhdistys tekee tiiviisti yhteistyötä eri liikuntajärjestöjen ja yhdistysten 
kanssa.  
 
Vuonna 2016 tärkeitä yhteistyötahoja ovat; 

 
o Yliopistot (tutkijarekisteri) 
o Haaga-Helia (asiantuntija verkosto) 
o Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskus (tutkijarekisteri) 
o Liikuntatieteellinen Seura (tutkijarekisteri) 
o Olympiakomitea ja huippu-urheiluyksikkö (sertifioitujen asiantuntijoiden rekisteri) 
o Urheiluakatemiat  
o Valo (tiedonvälitys) 
o Suomen Psykologiliiton psyykkisen valmennuksen ammatillinen työryhmä 

(koulutus, sertifioitujen asiantuntijoiden rekisteri) 
o Suomen Valmentajat ry (jäsenten palvelutoiminta) 
o Urheiluopistot (jäsenten palvelutoiminta, koulutustoiminta) 
o Liikunta- ja urheilualan yhdistykset 

6. Kansainvälinen	toiminta	
 
Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii edistämään kansainvälistä urheilupsykologista 
toimintaa yhteistyötahojensa (ISSP, FEPSAC ja ENYSSP) kautta. SUPY pyrkii edistämään 
kansainvälistä yhteistyötä organisoimalla asiantuntija verkostolleen seminaarimatkan ISSP/ 



 7 

ENYSSP:in/ FEPSAC:in seminaariin vuonna 2016. Matkan tarkoitus on kansainvälisen sekä 
kansallisen asiantuntija verkostojen välinen vuorovaikutus.   

7. Hallinto	
 
Suomen urheilupsykologisen yhdistyksen hallitus muodostuu vuosikokouksen valitsemien 
henkilövalintojen mukaisesti puheenjohtajasta ja yhdeksästä muusta varsinaisesta jäsenestä.  


