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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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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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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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