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1. ”Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu 

enemmän” on toimiva visio  

 

2. Vapaa sana visioon liittyen tai oma ehdotuksesi visioksi (Kaikki vastaajat) 

• Mukailee vahvasti Palloliiton dualistista visiota 

Menestyvä Jalkapallomaa ja hyvinvoinnin kartuttaja. 

Siksi pakko toimia. Esitetty visio ei kuulostaa kovin innostavalta ja dynaamiselta, eipä 

meidänkään, mutta mielestäni sen ei tarvitsekaan olla. 

• Kilpaurheilun menestyksen sijasta liikunnan korostaminen vaikuttaa perustellulta.  

• Olisiko paremmin huippu-urheilua kuvaavana: "Kansainvälisesti menestyvä huippu-

urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu enemmän"? 

• ...menestyvä urheilumaa... 

... yhä useampi liikkuu... 

Edellä mainitut asiat ovat mielestäni sanojen pyörittelyä, jonka jokainen meistä 

hallitsee. 

Pitää siis olla jotain sellaista, johon voimme tarttua, olimme sitten mukana tavalla tai 

toisella liikunnan ja urheilun kentässä. 

• Mitalleja tärkeämpää on se, että yhä useampi liikkuu ja oppii nauttimaan 

liikkumisesta. Jokaisella tulisi olla jokin liikunnallinen harrastus. 

• Kaksilla raiteilla eteneminen ei tule tuottamaan toivottua tulosta. Tulisi tehdä 

selvemmin valinta halutaanko olla menestyvä urheilumaa vai maa jossa useampi 

liikkuu enemmän. Resurssit ei tule riittämään molempiin. 

• Mielestäni kunnianhimoisempi, liikkumattomuuden ongelman paremmin huomioon 

ottava ja liikuntapoliittisesti viisaampi visio ottaisi huomioon arkiliikunnan merkityksen 
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ja toisaalta liikuntaolosuhteiden hyvän saavutettavuuden. Visio voisi olla vaikkapa 

muotoa: "Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa liikunta on luonnollinen osa 

arkipäivää/arkielämää/arkirutiineja/elämää." 

• Hieman tylsä, mutta ei ole parempaakaan ehdotusta 

• Kaikkia liikuttava sekä menestyksellisesti ja vastuullisesti toimiva urheilumaa 

• Jos mukaan saisi yhden innostavan sanan, se olisi täydellinen. Pidän kuitenkin 

tärkeänä, että se on realistinen ja ohjaa toimintaa 

• - Ehdotetusta visiosta puuttuu haastavuutta ja tavoitteellisuutta (edellinen on hieman 

inspiroivampi) 

- Kansallisen kilpailu- ja seuratoiminnan merkitys puuttuu (esim. kansalliset liigat), 

sillä ilman sitä ei tule lisää liikettä eikä välttämättä kansainvälistä menestystäkään 

- Vahva ja elinvoimainen seuratoiminta -näkökulma? 

• Ajatuksena hyvä visio, mutta ei jää ensilukemisella mieleen. 

• Hyvä ja realistinen visio 

• Kiteyttää hyvin Suomen Olympiakomitean tehtävän 

• Huomattavasti realistisempi kuin edellinen, tämä antaa tilaa määrittää tarvittaessa 

tarkemmin mitä kansainvälisesti menestyvällä tarkoitetaan. 

• Edelleen ympäripyöreä ilmaisu, syleillään yleisesti kaikkea, sinällään kyllä 

positiivinen ilmaisu.  Vaikuttaa vähän  samalta ilmaisulta kuin: "Me ollaan kaikkien 

kaveri".   Visiosta pitäisi löytää oikeasti jotain linjaa tekemiseen. 

• Mielestämme aika vaisu visio eikä ole kovin mitattava. 

• Ajatus on uudessa hyvä, mutta loppuosa ehkä hiukan ympäripyöreä. Emme tosin 

tiedä, miten sen voisi näpsäkämminkään sanoa. 

• Painotus loppuosalla: Jossa yhä useampi liikkuu enemmän. Menestyvä urheilijahan 

voi olla muukin kuin mitalisijoille pääsevä. 

• Kestävästi liikkuva ja menestyvä Suomi 

• Visio tuo yhteen huippu-urheilun ja liikunnan merkityksen 

• Ok! Parempi kuin edeltäjänsä. 

• Visio on hyvin ympäripyöreä ja sen takia lattea ja jopa kunnianhimoton 

• Erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan lisää panostusta valtion kautta (esim. 

veikkaustuotoista), sekä aktiivisempaa, kannustavampaa seuratoimintaa lasten 

mukaan saamiseen ja nuorena mukana pysymiseen seuratoiminnassa. 

Rahankäyttöä huippu-urheiluun lisättävä niin, että muut olympiakomitean jäsenliitot 

eivät ole täysin eriarvoisessa asemassa olympialajeihin nähden, kuten asian laita 

tällä hetkellä on. Eli tasa-arvoa mukaan näin sieltä olympiakomiteankin puolelta. 



• ihan hyvä visio, koska aiempi on myös aika epärealistinen ('menestyvin', 'maailman 

liikkuvin'), vaikka tietty hienoa pyrkiä tuollaisia tavoitteita kohti. liikkuvin kansa ei 

kuitenkaan nykykehityksellä näytä olevan se suunta, mihin ollaan menossa - miten 

tätä voitaisiin kehittää. 

• Tässä visiossa jalat ovat paljon paremmin maassa kuin edellisessä. 

• ”Kansainvälisesti menestyvä urheilumaa, jossa liikunta kuuluu yhä useamman 

suomalaisen elämään” 

• Tämä on toinen vastaus. SVUL on täysin samaa mieltä visiosta! Edellisessä 

vastauksessa kruksi oli erehdyksessä jäänyt "täysin eri mieltä" kohtaan. Tässä 

visiossa jalat ovat paremmin maassa kuin edellisessä. 

• Vision hengestä samaa mieltä. Jälkiosa "jossa yhä useampi liikkuu enemmän" jättää 

jollain tapaa  valjun tunteen, mutta lähinnä nyt siis "sloganina" - ei sisällöltään. Hyvää 

tässä on mitattavuus - kasvaako liikunnan määrä. Myös menestystä selkeä 

mittaroida. 

• Kuvaus ”yhä useampi ...enemmän” pyrkii sisällyttämään kaksi asiaa yhteen ja saa 

aikaan kolmannen tulkinnan. 

Täyttää kyllä hyvin vaatimuksen lyhyydestä ja iskevyydestä, mutta 

tulkinnanvaraisuus himmentää selkeyttä. 

• - 

• Ehdotus on tavoitteiltaan realistisempi kuin nykyinen visio mutta samalla melko 

väritön. 

• Fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia liikunnan avulla. 

• Visio on erinomainen ja erityiskiitos siitä, että se ottaa kilpaurheilun tavoitteiden 

lisäksi huomioon myös liikunnallisen elämäntavan kasvattamisen tavoitteet.  

• "yhä useampi liikkuu enemmän" ei ole toimiva visio pitkällä aikavälillä koska "yhä 

useampi" ja "enemmän" eivät kuvaa tavoitetilaa vaan muutosta. väliaikaiseksi visioksi 

ehkä siedettävä 

Samaa asiaa voi yrittää muotoilla pysyvään tavoitetilaan: "kansainvälisesti 

menestyvä urheilumaa, jossa koko kansa liikkuu riittävästi" 

  



1. Mitkä alla olevista vastuullisuustyön osa-alueista ovat keskeisiä omalle 

järjestöllesi?  

 

 

2. Mihin vastuullisuustyön osa-alueisiin suomalaisessa urheilussa tulisi 

keskittyä seuraavan neljän vuoden aikana? 
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Hyvä hallinto (mm. läpinäkyvyys, selkeät lähipiirikäytännöt, vastuulliset 

hankintaprosessit) 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

 

Ihmisoikeuksien edistäminen kansainvälisesti 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

 

 

Nuuskan käytön vähentäminen ja tietoisuuden lisääminen nuuskan haitoista 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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Häirinnän ennaltaehkäisy ja häirintätapauksiin puuttuminen 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

 

 

Kiusaamisen, rasismin ja muun epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy ja 

tapauksiin puuttuminen 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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Seksuaalivähemmistöjen tukeminen 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

 

 

Maahanmuuttajien kotouttamisen tukeminen liikunnan avulla 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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Esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen (mm. liikunnan 

suorituspaikat, toimitilat ja viestintä) 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

 

Toimintarajoitteisten henkilöiden osallisuuden edistäminen (mm. vammaisten 

henkilöiden työolosuhteet, vammaisurheilu ja soveltava liikunta) 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

0,0 % 1,4 %

23,2 %

33,3 %

42,0 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1 2 3 4 5

Kaikki  vastaajat (KA:4.16, Hajonta:0.83) (Vastauksia:69)

0,0 %
2,9 %

17,4 %

46,4 %

33,3 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

1 2 3 4 5

Kaikki  vastaajat (KA:4.1, Hajonta:0.78) (Vastauksia:69)



Ilmastonmuutoksen hillitseminen (mm. liikunnan ja urheilun ilmastopäästöt, 

asennekasvattajana toimiminen) 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 

 

Urheilun muiden ympäristövaikutusten vähentäminen ja kestävän kehityksen 

edistäminen 

(1 = ei lainkaan tärkeää, 5 = erittäin tärkeää) 
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4. Minkälaista tukea toivot Olympiakomitealta järjestösi vastuullisuustyöhön? 

 

 

4. Minkälaista tukea toivot Olympiakomitealta järjestösi vastuullisuustyöhön? - 

Muu, mikä? (Kaikki vastaajat) 

• kaikkia kohdeltava tasapuolisesti eikä nosteta esim vähemmistöjä tärkeämpään 

asemaan kuin muitakaan. tasapuolista kohtelua kaikille 

• Olympiakomiteassa työskentelevien vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittäminen 

antaisi merkittävän kehitysaskeleen kaikkeen tekemiseen ja onnistumiseen 

urheilujärjestökentässä. 
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5. Miten urheiluyhteisön tulisi kehittää vastuullisuustyötään?  (Kaikki 

vastaajat) 

Tässä keskeiset asiat, jotka nousivat esiin alla olevista vastuullisuuden 

avovastauksissa:  

• Yhdessä tekeminen 

• Konkreettiset teot 

• Parhaiden käytänteiden jakaminen 

• Läpinäkyvyys 

• Vahva yhteinen viesti 

 

• Olisi hienoa löytää mallia, jossa voisi jakaa vastuullisuuttaa urheiluyhteisön keskellä 

ja tehdä yhdessä. Nyt moni järjestä tekee saman asian vähän eri tavalla, voisi olla 

mielenkiintoista päästä malliin, jossa yhteisesti sovitaan eri järjestöjen 

erikoistumisesta johonkin tiettyyn vastuullisuusosioon. Tämä ei poistaisi sitä, että 

vastuu olisi koko urheiluyhteisöllä. 

• Kansallisen tason toiminnassa tulee keskittyä suurimpiin väestöryhmiin ja sitä kautta 

systeemitason vastuullisuuteen. Vähemmistöjen etujen valvonta ja edistäminen on 

tärkeää, mutta rajallisten resurssien vallitsessa on tehtävä valintoja jotka 

ensisijaisesti parantavat kokonaisuutta. 

• Luomalla turvallinen ja motivoiva motivaatioilmasto, joka tukee kaikkia urheilun ja 

liikunnan toimijoita käytännöllisesti ja nykyaikaisesti. Esimerkkinä ilmastonmuutos on 

asia johon voidaan kasvatuksella eniten vaikuttaa lähinnä asennekasvattajana, kun 

taas häirintä ja kiusaaminen ovat konkreettisia asioita johon pitää olla ehdoton 

nollatoleranssi. Myös läpinäkyvyys on tärkeää sillä, yhä enemmän nykyajan ihmiset 

haluavat olla osana yhteisöä ja tulla kuulluksi ja nähdyksi. 

• Toimimalla yhtenäisesti ja rakentamalla urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 

YHDESSÄ. 

• Tärkeintä olisi toimia omalla esimerkillä kotimaassa ja kansainvälisesti ja nostaa esiin 

epäkohdat ja epäasialliset toimintatavat. Vastuullisuus työn perusta pitäisi olla 

riskiarvioinnin kautta löydettävät asiat, eikä omien tai yhteiskunnallisten toiveiden 

toteuttamista. Näin saataisiin aikaan todellista muutosta siellä missä riskit on havaittu 

ja samalla resurssit kohdistettua sinne missä ongelmat ovat. 

• Urheiluyhteisön tulisi ylipäätään ottaa vastuullisuusteemat nykyistä vakavammin 

huomioon. Nykyisenkaltainen järjestötoiminnan rakenne ja erityisesti sen rahoitus on 

viime aikoina ollut ennennäkemättömän kritiikin kohteena. Yksi tapa, jolla 

järjestötoimijat voivat perustella nykyisen järjestelmän olemassaoloa, on 

järjestötoiminnan yleishyödyllisyyden korostaminen. Vastuullisuustyö on tärkeä osa 

tätä kokonaisuutta. 

• Aina toimitaan vastuullisesti ja ollaan esimerkkejä hyvästä toiminnasta. Emme tuo 

yhtä suuntausta muiden edelle (esim. miksi Pride on jotenkin erikoisasemassa 



verrattuna muihin). Kaikki samalla viivalla ja edistetään urheilun hyviä asioita ja 

yhteisöllisyyttä 

• Pragmaattisesti. Ei kiihkoillen. 

• - Ei tehdä samoja asiakokonaisuuksia jokainen erikseen, vaan tehdään soveltuvilta 

osin asioita yhdessä Olympiakomitean koordinoimana 

- Urheilun yhteinen vastuullisuusohjelma ja -koodisto, yhdeksi 

ohjelmakokonaisuudeksi (mm. tasa-arvo, yhdenvertaisuus, hyvä hallinto, jne.) 

• Meidän mielestä tämän tulisi tapahtua koko urheiluyhteisön yhteistyössä esim. 

jakamalla jo olemassa olevia ja hyväksi havaittuja toimintamalleja.  

• Ylimmän tason urheilutapahtumat näyttämään esimerkkiä kestävästä ja järkevän 

kokoisista tapahtumista. Tolkku saatava myös urheilutapahtumiin . 

• Koko yhteisö rohkeammin mukaan yhdenvertaisuutta edistämään. 

• Jaetaan aktiivisesti parhaat käytännöt. 

• OK, lajiliitot ja sidosryhmät yhteistyössä jotta vältetään päällekkäisiä panostuksia.  

Samalla pystyttäisiin valitsemaan parhaat käytännöt. 

• Läpinäkyvyyden eteen pitää tehdä edelleen paljon työtä. 

• Lisätä urheilujärjestöjen yhteistyötä ja yhteistä tiedotusta. Integroida käytänteitä 

käytäntöön. 

• Seuraamalla, keskustelua herättämällä ja tarvittaessa puuttumalla epäkohtiin. 

• On vaikea arvottaa ylläolevia asioita ja lajikohtainen toimintaympäristö on hyvin 

erilainen. Urheiluyhteisöllä on todella merkittävä asema vastuullisuustyössä 

maailmanlaajuisesti monella eri elämän osa-alueella, mikä tarkoittaa uskomatonta 

voimavaraa vaikuttaa. Kaikki lähtee hallinnon toimintojen läpinäkyvyydestä, 

selkeydestä ja vastuullisuudesta. Painotuserot lajien välillä on otettava huomioon. On 

ensiarvoisen tärkeää, että urheiluyhteisö yhdessä viestii tärkeistä asioista 

vastuullisuuden näkökulmasta. Yksittäisinä toimijoina painoarvo on pieni, mutta 

kattojärjestöt, lajiliitot, alueet ja seurat yhdessä ovat valtava voimavara ja kuuluva 

ääni. Kokonaisvaltainen vastuullisuustyö edellyttää urheiluyhteisön vahvaa yhteistä 

viestiä monen vuoden ajan (vrt. FIFA:n kampanjointi rasismia vastaan). 

Vastuullisuusohjelmassa pitää uskaltaa tehdä valinta. Jos yritetään tavoittaa montaa 

maalia, ei saada niitä yhtään. Et ole yksin –kampanja on erittäin hyvä, sillä 

tämänkaltaiset yksinkertaiset, mutta tärkeät viestit toistettuna eri kanavien, 

lajijärjestöjen ja toimijoiden kautta tavoittavat kohdejoukon hyvin. Kiteyttäen: 

yksinkertainen ja ymmärrettävä perusviesti, jota maltetaan toistaa vuosien ajan. 

• Toivon erityisen paljon yhteistä tekemistä, ettei keksitä pyörää joka paikassa 

uudestaan. Olennaista on jakaa, oppia toisilta ja sitä kautta kaikkien toimia 

nopeammin. 



• Avoimuus toiminnassa niin, että ymmärrys tavoitteista ja niiden eteen toimimisesta 

kattaa kaikki toiminnan alueet ja eri toimijat. 

Yhdenvertaisuus liikuntajärjestökentällä tarkoittaa mielestäni myös pienten 

liikuntajärjestöjen kuuntelua. 

Kiitos etenkin Liikkujan polun verkostosta ja vaikuttamisklinikoista, joissa näitä asioita 

selvitetään ymmärrettävästi. Toivottavasti tämä toiminta jatkuu ja saa lisää myös 

osallistujia. 

• - 

• JOka kuukausi pitäisi olla teemapäivä jonka ympärillä opitaan ja liikutaan 

• Näkyvää ja numeerista raportointia tuloksista. Vastuullisuuden teot näkyväksi. 

• Pitää olla proaktiivinen suunnannäyttäjä vastuullisuusasioissa. Huippu-urheilu 

instituutiona ja urheilijat ovat roolimalleja koko kansakunnalle.  

• -yhteistyössä yhteinen termistö ja asioiden kuvaaminen 

-yhdessä alustat ja niihen yhteiset koulutukset 

-tuki, parhaiden mallejen jakaminen, mallisäännöt jne 

• Yhdessä, ylhäältä johdettaessa mutta myös muilta oppien. Monilla on jo hyviä 

käytäntöjä ja työkaluja asian kehittämiseen. 

• Kestävän kehityksen näkyminen kaikessa toiminnassa ja vaikuttamistyö kv.liittoihin ja 

organisaatiohin. Naisten miesten urheilun lähtökohtien yhdenmukaisuus, mutta 

samalla bussines urheilun tuomien erojen tunnistaminen. Kiusauksesta ja syrjinnästä 

vapaa harrastusympäristö. 

• Vastuullisuus ja eettisyys ovat kiinni johtamisesta. Urheilujohtamisesta puhutaan 

paljon ja siitä on tehty hieman mystistä puuhaa. Urheilujärjestöissä pitää panostaa 

merkittävästi hyvään ihmisten johtamiseen. Kyse on suurelta osalta vapaaehtoisten 

johtamisesta ja siksi arvostavaa johtamista tarvitaan tavanomaistakin enemmän. 

• Urheiluyhteisöllä on erinomainen tilaisuus toimia suunnan näyttäjänä 

yhteiskunnassamme ja maailmalla. Vastuullisuusohjelman laatiminen ja esim. 

ympäristöohjelma / -politiikka sekä mahdolliset akkreditoinnit konkreettisina 

esimerkkeinä. Tällä hetkellä esim. urheilun, suorituspaikkojen ym. 

ympäristövaikutuksista kriittistä keskustelua ei mediassa juurikaan käydä, on luotava 

valmiudet ja käytännöt ellei niitä ole vielä ja kehittää olemassa olevia. Tunnistettava 

yhteiset painopisteet ja lisäksi esim. lajiliittokohtaisesti omat tärkeät painopisteet 

niiden lisäksi. Pieniä ja isoja tekoja. Viestinnän voimaa. Myös kansainvälisillä kentillä 

vaikuttamista ja suunnan näyttämistä. 

• Suomalainen liikunnan ja urheilun toimintatapa valtavine vapaaehtoisjoukkoineen on 

jo sinänsä erinomainen esimerkki vastuullisuudesta. Liikunnan ja urheilun olemassa 

olevia kielteisiä reunailmiöitä vähentämällä mennään oikeaan suuntaan, kunhan 

samalla korostetaan sisäänrakennettua vastuullisuutta. Uusien ihanteiden mukaan 

tuominen tulisi tehdä liioittelematta ja hallituin askelin, 



• - 

• Varmistamalla kaikissa prosesseissa avoimuus ja näyttämällä itse mallia kestävän 

kehityksen malleista (mm matkustaminen, kokoukset, varusteet ect.) 

• Sanoista tekoihin eli kehittää konkreettisia välineitä tämän laajan ja vähän 

teoreettisen aihepiirin taklaamiseen. 

• Sanoista tekoihin, konkreettisia tekoja riippumatta siitä, minkä kokoisesta 

organisaatiosta on kyse. 

• Parantamalla viestintää sekä tuomalla tärkeitä asioita enemmän esille.  

• Tapahtumien ja toiminnan ympäristövaikutusselvitykset normiksi. Selvitykset 

julkisiksi. 

• Koemme kohdan kaksi vaihtoehdot kaikki tärkeiksi ja kolmeen kohtaan rajaamisen 

erittäin tiukaksi. Sukupuolten välinen tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja turvallinen 

toimintaympäristö kulkevat läheisesti käsi kädessä, joten niiden eteen tehtävän 

eriyttäminen toisistaan tuntuu haastavalta. 

Liikunta- ja urheiluyhteisössä hallinnolliset käytännöt ovat hyvin erilaisia ja niiden 

selkeyttäminen koetaan tärkeäksi toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen kannalta. 

Koemme liikunnan ja urheilun roolin ilmastonmuutoksessa tärkeänä, mutta 

ymmärrämme sen ongelmallisuuden esimerkiksi kilpailuihin osallistumisessa.  

 


