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LÄHTÖTILANNE
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Kysely
JÄSENJÄRJESTÖKYSELY

Kysely lähetetään puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle. Vastaajana virallisesti jäsenjärjestö

Kysely lähetetään lisäksi myös yksittäisille vastaajille (Olympiakomitean henkilöstö ja hallitus, Paralympiakomitean
hallitus, valtion liikuntaneuvosto ja OKM:n liikunnan vastuualue)

Kyselyssä osiot: Missio ja arvot, Muutosvoimat, Seuratoiminta, Huippu-urheilu ja Yhteiskunnallinen merkitys

SEURATOIMINTAKYSELY (seuratoimintaosio + yhteiset osiot)

Kysely lähetetään liikunnan aluejärjestöjen puheenjohtajille ja aluejohtajille sekä lajiliittojen ja alueiden 
seurakehittäjille

HUIPPU-URHEILUKYSELY (huippu-urheiluosio + yhteiset osiot)

Kysely lähetetään akatemioille ja valmennuskeskuksille sekä urheilijavaliokunnan jäsenille

Kyselyt lähetetään 15.4 ja palautus pyydetään tekemään 10.5. mennessä

Kyselyn yhteenveto käydään läpi vuosikokousta edeltävässä seminaarissa 22.5. ja sen pohjalta esitetään johtopäätökset 
ja ehdotus strategiatyöstön jatkosta
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MUUTOSVOIMAT



MUUTOSVOIMAT
Mahdollisuuksia liikunnalle ja urheilulle

1. Digitalisaatio
Digitalisaatio muuttaa perinteisiä toimintamalleja ja työntekemistä. Mydata tuo yksilön keskiöön.
Organisaatiot siirtyvät suljetusta piiristä avoimeen vuorovaikutukseen, toimintaympäristönä koko
maailma. Teknologia automatisoi rutiineja ja tarjoaa alustan tiedolla johtamiselle. Tieto leviää
räjähdysmäisen nopeasti, ja kuka tahansa voi olla yhteydessä keneen tahansa milloin tahansa eri kanavien
kautta. Yhden ihmisen some-päivitys voi haastaa koko toimialan.

2. Kaupungistuminen
Muuttoliike kaupunkeihin ja valtioiden välillä sekä väestön ikääntyminen, ikärakenteen muutos ja
eriarvoistumiskehitys asettavat uusia vaatimuksia sekä liikunnan ja urheilun toimintakulttuurille ja
olosuhteille että seuratoiminnan kykyyn vastata kasvaviin ja muuttuviin tarpeisiin. Liikkumattomuuden
kustannukset ovat nousussa, koska arki ei edellytä päivittäistä fyysistä ponnistelua. Liikunnan ja urheilun
on rakennettava uudenlaisia yhteistyömalleja kaupunkien kanssa ja menestyttävä kilpailussa ihmisten
vapaa-ajasta. Ihmiset vaativat laadukkaampaa ja ammattimaisempaa toimintaa. Samalla ihmisten
yhteisöllisyyden tarve on edelleen suuri, mutta yhteisöllisyyden muodot moninaistuvat.
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MUUTOSVOIMAT
Mahdollisuuksia liikunnalle ja urheilulle

3. Vastuullisuus
Vastuullisuuden vaatimukset kasvavat, ja epäkohtiin puututaan herkästi. Asiat ovat sitä, miltä ne
näyttävät. Ihmiset odottavat, että yritykset ja yhteisöt ovat mukana ratkaisemassa maailman ongelmia.
Liikunnalta ja urheilulta odotetaan vastuuta esimeriksi ilmastonmuutostyössä. Liikunta ja urheilu voi
omalla toiminnallaan hillitä ilmastonmuutosta ja olla osa ratkaisua. Vastuullisuus - läpinäkyvyyden, hyvän
hallinnon ja yhdenvertaisuuden sekä ilmastonmuutoksen tuomat vaatimukset - on otettava huomioon
kaikessa toiminnassa, kun rakennetaan kestävää tulevaisuutta.

4. Kilpailukyky
Kansainvälinen kilpailu huippu-urheilussa kiristyy, ja lajivalikoima on muutoksessa. Menestys vaatii lisää
resursseja, osaamista ja rohkeita valintoja. Teknologiaa ja tietoa on hyödynnettävä huippu-urheilussa
nykyistä laajemmin. Huippu-urheilu kaupallistuu, viihteellistyy ja ammattimaistuu. Myös länsimaissa
huippu-urheilumenestys nähdään tärkeänä maakuvan rakentajana ja siihen ollaan valmiit investoimaan.
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MUUTOSVOIMAT
Mahdollisuuksia liikunnalle ja urheilulle

5. Z-sukupolvi
Z-sukupolveksi kutsutaan yleisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen syntynyttä sukupolvea, joka eroaa
merkittävästi aikaisemmista ikäluokista. He ja heidän lapsensa määrittelevät tarpeet tulevaisuuden
toiminnalle. Z-sukupolvi elää visuaalisessa maailmassa, jossa elektroniikka on kaikkialla ja he käyttävät sitä
rutiininomaisesti. He ovat enemmän kiinnostuneita kokemuksista kuin omistamisesta. Z-sukupolvi on
yhteyksissä ihmisiin ympäri maailmaa nuorempina kuin aikaisemmat sukupolvet. Uudet sukupolvet
odottavat liikunnalta ja urheilulta osallistamista ja omaehtoisuutta. He haluavat ja kykenevät tekemään
itsensä näköistä toimintaa.
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SEURATOIMINTAKYSELY



Seuratoimintakyselyn kolme osa-aluetta
1) NYKYINEN TOIMINTA (täysin eri mieltä – jokseenkin eri mieltä – ei eri eikä samaa mieltä – jokseenkin samaa mieltä – täysin samaa mieltä)

Tähtiseuraohjelma 

Lasten liike ja harrastaminen koulupäivän yhteydessä

Yhteiset seuratoiminnan palvelut ja koulutukset Liikunnan aluejärjestöjen kanssa

Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kehittäminen

Aikuisten liikunnan ja urheilun kehittäminen

Suomisport seurapalvelu

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

Yhteiset viestinnän operaatiot

Valmennusosaaminen

2) TAVOITTEET JA MITTARIT 2020 - luvulle (avoimet vastaukset)

Tee ehdotus seuratoiminnan tavoitteista ja mittareista 2020-luvulle. Mitä haluamme yhdessä saavuttaa eri osa-alueilla ja miten yhteisen 
kehittämistyön vaikutuksia arvioidaan? 

3) YLEISIÄ NÄKÖKULMIA (avoimet vastaukset)

Odotuksia Olympiakomitealle
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Tavoitteet 2020 ja tilanne vuoden 2018 lopussa
Tähtiseuraohjelmassa on mukana 45 lajiliittoa ja 800 seuraa. Tilanne 2018: 41 lajiliittoa ja 514 seuraa. Lasten ja nuorten 
seurat 499 (41 lajia), aikuisten seurat 59 (5 lajia) ja huippu-urheiluseurat 15 (4 lajia).

Lasten liike –iltapäivän tuettuja kerhoja on 500. Lasten liike -iltapäivien tukipalveluja käyttää 3000 seuraa tai muuta 
paikallista järjestöä ja kerhoihin iltapäivisin osallistuu 45 000 lasta. Tilanne 2018: Lasten liike -iltapäivät -tuella käynnistyi 
260 kerhoa 90 paikkakunnalla 150 seuran ja paikallisyhdistyksen toimesta. Näissä kerhoissa liikkui 5000 lasta. Muiden 
liikuntakerhojen palveluiden hyödyntämisestä ei ole tietoa. Jatkossa Suomisportin Lasten liike -kerhopalvelu tuottaa tiedon. 

Olympiakomitean ja Liikunnan aluejärjestöjen seuroille suunnattuja koulutuksen ja hallinnon palveluita käyttää 
vuosittain 10 000 seuratoimijaa. Tilanne 2018: Koulutuksiin osallistui 5000 seuratoimijaa.

Seuratoimintaan osallistuvien määrää kasvaa vuosittain viisi prosenttia. Tilanne 2018: Jäseninä on alle 13 v 400 000 ja yli 
13 v yhteensä 900 000 ihmistä. Vapaaehtoistyötä tekee 330 000 ihmistä. Jatkossa Suomisportin seurapalvelut tuottaa 
tiedon.

Unelmien liikuntapäivä 10.5. ja muut kampanjat liikuttavat yli 2 miljoonaa ihmistäTilanne 2018: Taloustutkimuksen 
arvion mukaan miljoonaa aikuista oli osallisena Unelmien liikuntapäivässä

Liikkujan polku -verkostossa on mukana yli 150 organisaatiota ja verkosto on merkittävä yhteistyötä lisäävä taho yli 
toimialarajojen. Tilanne 2018: Mukana on 110 organisaatioita ja itsearvioinnin mukaan luottamus, johtaminen ja 
tuloksellisuus ovat vahvistuneet sekä tavoitteet selkiytyneet.
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HUIPPU-URHEILUKYSELY



Tulostavoitteet 2017-2020

10 mitalia Olympialaisista
10 mitalia Paralympialaisista
Joukkuepeli Tokioon 2020



Suomalaisen huippu-urheilun menestystavoitteet 2020-luvulle?

Menestystavoitteet?

Muut tavoitteet?

Tavoitteiden määrittämisessä huomioitavat asiat?

Kuinka laajasti, tai erikseen, tavoitteen asettelussa tulee huomioida eri lajiryhmät 
(olympiayksilölajit, paralympialajit, joukkuepelit, ei-olympialajit)?

Toimenpiteet, joilla menestys/ muut tavoitteet saavutetaan:

Laadukkaat valmentautumisprosessit?

Kansainvälisesti kilpailukykyisten toimintaympäristöjen ratkaisut?

Osallistuvan asiantuntijatoiminnan ratkaisut?

Osaamisen kehittäminen?

Muut mahdollistajat?
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YHTEISKUNNALLINEN MERKITYS
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Olympiakomitean yhteiskunnallinen merkitys
Toimintasuunnitelma 2019: ”Me Olympiakomiteassa teemme työtä sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-
urheilussa. Toimimme jäsenjärjestöjemme tukena ja yhteisenä äänenä sekä verkostojen rakentajana.

Kaiken toimintamme lähtökohtana on ihmisen hyvä päivä. Millainen se voisi olla liikkuvan lapsen, urheilevan nuoren, liikuntaa kokeilevan aikuisen 
tai kansainväliseen menestykseen tähtäävän urheilijan ja joukkueen elämässä? Haluamme vaikuttaa niihin pieniin ja suuriin asioihin, jotka tekevät 
päivästä paremman.

Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Luomme yhdessä muiden toimijoiden kanssa lapselle ja nuorelle hyvän päivän, jossa 
toteutuvat liike, leikki, monipuolisuus ja -lajisuus sekä terveelliset elämäntavat.

Seurat ovat liikunta- ja urheiluyhteisön tähtiä. Tähtitaivaalla jokainen voi päivittäin liikkua ja urheilla omalla tasollaan ja kohti tavoitteitaan. Entistä 
laajemmalla yhteistyöllä suomalaiset seurat vahvistavat asemaansa koko kansan yhteisöinä, joihin jokainen on tervetullut.

Huippu-urheilu tiivistää isot asiat lyhyeen tuokioon: kamppailun, takaiskut, taipumattomuuden, voittamisen, pettymyksen, sankaruuden. Huippu-
urheilijat inspiroivat ja tarjoavat unohtumattomia elämyksiä.

Työskentelemme sen eteen, että mahdollisimman monella huippu-urheilijalla on kansainvälisen vertailun kestävä päivittäinen valmentautuminen 
ja toimintaympäristö. Kasvatamme yhdessä muiden toimijoiden kanssa suomalaisen huippu-urheilun kansainvälistä menestystä, osaamista ja 
arvostusta.

Sitoudumme vastuullisuuteen kaikessa toiminnassamme yhdenvertaisen, monikulttuurisen sekä eettisesti kestävän liikuntakulttuurin
lähtökohdista.

Toimimme paremman päivän puolesta, jotta suomalaiset voivat hyvin ja yltävät parhaimpaansa.”

Haluamme nyt löytää sellaisen sanoituksen, joka lähtee liikunnan ja urheilun olemuksesta sekä kertoo, minkä eteen Olympiakomitea tekee 
työtä ja millainen sen pitäisi olla.  Mitä asioita ja arvoja Olympiakomitean toiminnan yhteiskunnallisen merkityksen pitäisi mielestänne 
kiteyttää?
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AIKATAULU JA SEURAAVAT ASKELEET



JR 26.-
27.8.

Aikataulu ja osallistaminen
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Jäsenet, liikunnan aluejärjestöt ja verkostot

Strategiatyöpaja ja 
kevätkokous 22.5.

- Kyselyn tulokset
- Tavoitelinjauksia
- Missio
- Arvot

Strategiatyöpaja ja 
syyskokous 23.11.

- Päivitetyn 
strategian 
hyväksyminen

TJ-INFO 
7.5.

Hallitus 
23.-24.8.

JR 25.-26.3

Hallitus 
24.4.

Henkilöstö 
5.6.

Henkilöstö 
10.9.

Seuratoiminnan verkostotapaamiset
Huippu-urheilun verkostotapaamiset
Liikunnallisen elämäntavan 
verkostotapaamiset
Liikunnan aluejärjestöt

KYSELY 1 (15.4.-10.5.)

Henkilöstö 
4.4.

TJ-INFO 
18.9.

JR 12.6.

Hallitus 
29.10.

Hallitus
5.2.

JR 8.5.

Henkilöstö 
16.5.

KYSELY 2 (syyskuu)
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