
Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen

MENESTYSSUUNNITELMA



Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin 

kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu 

liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat ja 

tarjoavat meille unohtumattomia elämyksiä. Seurat 

ovat liikunta- ja urheiluyhteisön sykkivä sydän. 



Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että 

liikunnan ja urheilun kokonaisuus toimii vaikuttavasti, 

inspiroivasti ja tuloksellisesti. Yhdessä.
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Yhdessä toimimalla liikunnan ja urheilun 

parhaat päivät ovat tulossa. Siihen tarvitaan 

yhteinen menestyssuunnitelma.



Menestyssuunnitelman sisältö
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MUUTOKSEN 
tarve ja tekijät

MISSIO,VISIO
& LUPAUKSET

YHTEINEN JOUKKUE 

liikunnan ja urheilun 
puolesta

YHDESSÄ 
syntyy uusia 

mahdollisuuksia



Liikunnan ja 

urheilun 

merkitys

Suomalaisen liikunnan ja 
urheilun yhteinen

MENESTYSSUUNNITELMA

Muutoksen tarve 
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Toiminta-

ympäristön 

muutokset

Haasteet 

nykyisessä 

toiminnas-

samme



Muutoksen tekijät – koko Suomen asia

Päiväkodit

Koulut ja 
oppilaitokset

Muut järjestöt

Työyhteisöt

Puolustus-
voimat

Yritys-
kumppanit

KUMPPANIMME

Kunnat

Eduskunta

Ministeriöt

EU-
instituutiot

Media

Some

Sitra

Yliopistot

Maakunnat

Kulttuuri-
toimijat

Työeläkeyhtiöt

LIIKUNTA- JA
URHEILUYHTEISÖ

Liikkujat, urheilijat, vanhemmat 
ja valmentajat

Seurat
Liikunta- ja urheilujärjestöt

Urheiluakatemiat
Urheiluopistot

Valmennuskeskukset
KIHU, Likes, UKK

Liikuntalääketieteen keskukset
Kv. urheilujärjestöt
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Muutoksen tekijät – koko Suomen asia
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LIIKUNTA- JA URHEILUYHTEISÖ

Liikkujat, urheilijat, 
vanhemmat ja valmentajat

Seurat

Liikunta- ja urheilujärjestöt

Urheiluakatemiat

Urheiluopistot

Valmennuskeskukset

KIHU, Likes, UKK

Liikuntalääketieteen keskukset

Kansainväliset urheilujärjestöt



MISSIOMME
Liikunnasta ja urheilusta 

elinvoimaa Suomeen



VISIOMME
Maailman liikkuvin ja Pohjoismaiden 

menestyvin urheilukansa 



Liikkuvan Suomen yhteiset polut
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Liikkuva lapsuus

Liikkuva nuori ja aikuinen

Elinvoimainen seuratoiminta

Menestyvä huippu-urheilu

Onnistumme näissä olemalla yhdessä tekemisen ja 

yhdenvertaisen osallistumisen edelläkävijöitä. 

LUPAUKSEMME 



Lupauksemme

Liikunnan avulla olemme luomassa 

lapselle hyvän päivän, jossa toteutuvat 

innostus, monipuolisuus ja -lajisuus, paljon 

liikettä ja leikkiä sekä terveelliset 

elämäntavat.



Lupauksemme

Mahdollistamme liikkeen lisäämisen 

ennakkoluulottomassa yhteistyössä 

yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. 

Nuoret ja aikuiset liikkuvat ja voivat hyvin 

arjen toimintaympäristöissä. 



Lupauksemme

Huolehdimme siitä, että seurat näkevät 

toimintaympäristön muutokset ja elävät 

ajassa. Seurat ovat innostavia ja 

inspiroivia yhteisöjä, joihin kaikki ovat 

tervetulleita. Seuroilla on osaamista ja 

toimintaedellytyksiä lisätä liikettä ja 

rakentaa urheilijan polkua. 



Varmistamme, että urheilijoilla on 

kansainvälisen vertailun kestävä 

päivittäisvalmennus ja toimintaympäristö. 

Lahjakkaat nuoret voivat saavuttaa 

oman potentiaalinsa urheilussa ja muilla 

elämänaloilla. Toimimme eettisesti 

kestävästi. Kansainvälisesti menestyviä 

urheilijoita ja joukkueita on enemmän.

Lupauksemme



Joukkueena voimme mahdollistaa lisäksi    

KOKO SUOMEN 

liikunnalle ja 

urheilulle yhteiset 

tavoitteet 

(lupauksemme)

. 

PÄIVITTÄISTÄ

seuranta- ja 

arviointitietoa 

hyödynnetään 

jatkuvan 

kehittämisen 

tukena.

DIGITAALISTEN 

TYÖKALUT 

nousee uudelle 

tasolle liikunnassa 

ja urheilussa.

YHTEISTYÖTÄ

VAHVISTAVIA 

toimitilaratkaisuja eri 

puolella Suomea.

YHTEISET ARVOT JA 

TOIMINTATAVAT 

suomalaiselle 
liikunnalle ja urheilulle

UUDET 

VARAINHANKINTA-

KONSEPTIT 

suomalaisen 

liikunnan ja urheilun 

tavoitteiden 

tukena. 

YHTEINEN BRÄNDI 

suomalaiselle 

liikunnalle ja 
urheilulle

PITKÄJÄNTEISET 

KUMPPANUUDET JA 

SITOUMUKSET 

julkisen sektorin 

kanssa



Yhteinen joukkue liikunnan ja urheilun puolesta
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Valtakunnallinen
Olympia-Liike

Alueelliset
Olympia-Liikkeet

Muut liikunta-
organisaatiot

Lajiliitot



Suomen Olympiakomitea ja 

Valo fuusioidaan yhdeksi 

organisaatioksi. 

Valtakunnallinen Olympia-Liike



Yhteinen joukkue liikunnan ja urheilun puolesta

VALTAKUNNALLINEN OLYMPIA-LIIKE

• Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteisenä äänenä 

toimiminen yhteiskunnassa

• Liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten 

varmistaminen

• Koko liikunta- ja urheiluyhteisön strategian valmistelu

• Eri toimijoiden yhteistyön rakentaminen strategisten 

valintojen toteuttamiseksi

• Alueellisten Olympia-Liikkeiden toiminnan  

ohjaaminen yhteisen ohjausjärjestelmän avulla 

• Yhteisten tukipalveluiden hankinta ja tarvittaessa 

niiden tuottaminen

Alueelliset

Olympia-
Liikkeet

Valta-

kunnallinen

Olympia-Liike

Muut liikunta-
organisaatiot

Lajiliitot



Yhteinen joukkue liikunnan ja urheilun puolesta

ALUEELLISET OLYMPIA-LIIKKEET

• Alueellisen toiminnan rungon rakentaminen nykyisten 

aluejärjestöjen ja urheiluakatemioiden toimintaan

• Liikuntakulttuurin kokoaminen alueilla yhteen 

kokonaisuuteen olympiarenkaiden yhteyteen

• Liikunnan ja urheilun toimintaedellytysten varmistaminen 

alueellisesti ja paikallisesti

• Tavoitteiden, toimintatapojen ja ohjausjärjestelmän 

jakaminen Valtakunnallisen Olympia-Liikkeen kanssa 

• Seurojen tukeminen ja verkostoyhteistyö 

liikkeen lisäämiseksi

• Liikunnan resurssien ja lähipalveluiden varmistaminen 

seuroille sekä muille toimijoille

Alueelliset

Olympia-
Liikkeet

Valta-

kunnallinen

Olympia-Liike

Muut liikunta-
organisaatiot

Lajiliitot



Yhteinen joukkue liikunnan ja urheilun puolesta

LAJILIITOT

• Oman lajin kehittäminen ja yhteistyö muiden 

lajien kanssa

• Yhteisen tekemisen lisääminen eri sisällöissä 

Olympia-Liikkeen vauhdittamana tavoitteena 

synnyttää riittävän isoja toiminnallisia 

kokonaisuuksia

• Valtakunnallisen ja alueellisten Olympia-Liikkeiden 

palveluiden entistä tehokkaampi hyödyntäminen

Alueelliset

Olympia-
Liikkeet

Valta-

kunnallinen

Olympia-Liike

Muut liikunta-
organisaatiot

Lajiliitot



Yhteinen joukkue liikunnan ja urheilun puolesta

MUUT LIIKUNTAORGANISAATIOT
• Tiiviisti mukana yhteistyössä ja osa uusia 

rakenteita 

• VAU, Paralympiakomitea, FSI, OLL, TUL, SAKU, 

KLL, urheiluopistot jne.

Alueelliset

Olympia-
Liikkeet

Valta-

kunnallinen

Olympia-Liike

Muut liikunta-
organisaatiot

Lajiliitot



Luonnos rakenteesta – kaikkia tarvitaan 

PAIKALLINEN

ALUEELLINEN

VALTA-

KUNNALLINEN

LIIKKUJAT JA 

URHEILIJAT

Maakunnat
Sote-alueet

Eduskunta
Ministeriöt

Päiväkodit

Koulut

Työyhteisöt

Yritykset

Kunnat

Sopimus

Alueelliset 

Olympia-Liikkeet

Valtakunnallinen 

Olympia-LiikeURHEILUYHTEISÖ MUU YHTEISKUNTA

Seurat

Lajien 

piirit,

opistot..

Lajiliitot

ja muut

järjestöt
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Aikataulu

• Olympiakomitean ja Valon hallitukset 11.5.

– päättivät Menestyssuunnitelmasta sisältäen esityksen uusista säännöistä

– päättivät kutsua koolle ylimääräiset kokoukset.

• Menestyssuunnitelma esitellään seminaarissa 25.5.

• Ylimääräiset vuosikokoukset 20.6. 

– Päätetään Olympiakomitean sääntöjen muuttamisesta ja Valon toiminnan 
siirtämisestä Olympia-Liikkeeseen ja Valo ry:n lopettamisesta 31.12.2016. 

– Vuoden 2017 alusta alkaen toiminnassa on yksi organisaatio.

• Alueellisten Olympia-Liikkeiden yksityiskohtainen toimintamalli rakennetaan syksyn 
2016 aikana ensimmäisten alueiden kanssa.

• Ensimmäiset alueelliset organisaatiot perustetaan syksyllä 2016 ja  loput vuoden 2017 
aikana.
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Menestymme. Yhdessä.

KIITOS


