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Me Olympiakomiteassa olemme liikkeen soihdunkantajia, 
aktivistejakin. Meillä on ainutlaatuinen asema, kukaan muu ei tätä 
roolia voi ottaa. Tehtävänämme on edistää suomalaisten liikettä ja 
liikunnallista elämäntapaa, rakentaa edellytyksiä laadukkaalle ja 
uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle ja tuottaa menestystä 

huippu-urheilussa.



Taustaa

Tarve strategian päivitykselle syntyi koronakriisin aiheuttamien vaikutusten 
ja murroksessa olevan toimintaympäristön huomioimisesta, sekä halusta 
kirkastaa Olympiakomitean roolia liikkeen ja liikunnallisen elämäntavan 
edistämisessä.

Strategiassa on täsmennetty toimintaympäristön muutokset ja näiden 
vaikutukset Olympiakomiteaan. Olympiakomitean päätehtävät ja tavoitteet 
on päivitetty, samoin strategian mahdollistajat. Visio, missio ja arvot on 
säilytetty ennallaan.

Strategian päivitys on tehty yhteistyössä Olympiakomitean hallituksen ja 
johtoryhmän kanssa elo-lokakuussa 2021. Päivityksessä otettiin huomioon 
myös jäsenjärjestöille elo-syyskuussa 2021 tehdyn kyselyn tulokset.

Strategia kertoo liikunta- ja urheiluyhteisön tahtotilan ja huomioi 
toimintaympäristön muutosvoimat. Strategia luo perustan 
Olympiakomitean toiminnalle sekä antaa suuntaviivat liikunta- ja 
urheiluyhteisön eri toimijoiden omalle ja yhteiselle tekemiselle.



Liikkeen kiertokulku
Kaikki alkaa liikkeestä. Yksi askel kertoi seuraavalle, minne 
varpaat tulisi laittaa ja hypylle oikean suunnan. Liikkeessä kaikki 
etenee, vaikka maailma tuntuisikin pysähtyvän.

Liike on ajattelua, mutta liikkeen keskellä ei tarvitse kelata 
mitään. Liike kehittyy toistojen, venymisten, oppimisen ja 
epäonnistumisen kautta. Se luo hyvinvointia, turhautumista ja 
onnistamisen suunnatonta riemua. Välillä ystävyyksiä, 
rakkauttakin. Liike elää arjessa. Kauppareissuilla, takapihalla, 
mökillä, treeneissä, puolimaratonilla tai punttiksella. Se on 
jokapäiväinen kaverimme, joka elää rinnallamme ja josta pitää 
huolehtia. 

Liike tekee hyvää. Se lisää jaksamista, fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia ja itseluottamusta. Porukassa yhteishenki kasvaa, 
yksin saa mielenrauhaa. Jokainen askel on eteenpäin, 
kotiinpäin, ylöspäin. Joskus liike kasvaa 
elämäntavaksi, intohimoksi, jopa ammatiksi. Kaikki eivät 
huipulle tähtää, mutta miten ikinä liikutkin, 
olet oman liikkumisesi tähti. Kun liike lakkaa, pysähtyy kehitys.

Me Olympiakomiteassa olemme liikkeen soihdunkantajia, 
aktivistejakin. Meillä on ainutlaatuinen asema, kukaan muu ei 
tätä roolia voi ottaa. Tehtävänämme on edistää suomalaisten 
liikettä ja liikunnallista elämäntapaa, rakentaa edellytyksiä 
laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle ja 
tuottaa menestystä huippu-urheilussa.

Rakennamme siltoja liikkeen eri muotojen välille, koska 
suomalainen liike on sykkivä kokonaisuus. Liike kasvaa liikkeellä 
ja onnistumiset, niin arjessa kuin huipullakin, innostavat. Näin 
elämme todeksi unelmaamme kansainvälisesti menestyvästä 
urheilumaasta, jossa yhä useampi liikkuu enemmän.

Liikkeen puolesta ja liikkeen riemusta olemme 
Olympiakomiteassa antaneet itsellemme tehtävän uudistua 
rohkeasti, pyrkiä entistä ammattimaisempaan otteeseen 
kaikessa tekemisessä, olla aktiivinen yhteiskunnallinen 
keskustelija ja rakentaa uusia luovia kumppanuuksia.

Meissä kohtaat energisen, ratkaisuhakuisen, modernin ja 
laajasti verkottuneen porukan, joka teoillaan, toiminnallaan ja 
tavoitteillaan haluaa synnyttää suomalaisissa rakkauden 
liikkeeseen.
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1. 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN 
MUUTOSVOIMAT



Toimintaan vaikuttavat muutosvoimat
DIGITALISAATIO JA MEDIAMURROS

Vuorovaikutuksen ja tiedonvälityksen nopeus, helppous sekä 
kansainvälisyys korostuvat. Liikunnassa ja urheilussa digitalisaatio 
mahdollistaa yksilötasolla hyvinvoinnin ja suorituskyvyn mittaamisen 
sekä kehittämisen. Järjestelmätasolla on tietoturva huomioiden 
mahdollisuudet tiedolla johtamisessa ja ilmiöiden ymmärtämisessä.
Mediamurroksen myötä taloudellisten resurssien hankkiminen liikuntaan 
ja urheiluun muuttuu entistä haastavammaksi kun televisionäkyvyys ei 
entiseen tapaan saavuta massoja ja tuo sponsorituloja.

KAUPUNGISTUMINEN
Kaupungistumiseen kytkeytyy laaja yhteiskunnallinen muutos: 
kaupunkilainen elämäntapa, vaurastuminen ja eriarvoistuminen, 
kuluttaja-asenteen vahvistuminen sekä entistä monimuotoisempi 
kansainvälinen vuorovaikutus. Perinteiset yhteisöt kuten kylä- ja 
perheyhteisöt heikkenevät. Liikunnan ja urheilun on luotava uutta 
yhteisöllistä toimintaa yhdenvertaisesti, toimittava entistä 
ammattimaisemmin ja onnistuttava kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta.

VASTUULLISUUS
Ihmiset odottavat, että organisaatiot ja yhteisöt toimivat vastuullisesti ja 
ovat mukana ratkaisemassa kestävän kehityksen ongelmia. 
Organisaatiolla on mahdollisuus vaikuttaa omaa välitöntä toimintaansa 
laajempiin kysymyksiin. Liikunnassa ja urheilussa vastuullisuus on 
otettava huomioon kaikessa toiminnassa. Tämä kannustaa yhä 
useampia osallistumaan ja seuraamaan. Lisäksi voimme olla osa suurten 
ongelmien kestävää ratkaisua.

KANSAINVÄLINEN KILPAILU
Kansainvälinen kilpailu huippu-urheilussa kiristyy, ja lajivalikoima on 
muutoksessa. Huippu-urheilu kaupallistuu, viihteellistyy ja 
ammattimaistuu. Myös länsimaissa huippu-urheilumenestys nähdään 
tärkeänä maakuvan rakentajana ja siihen ollaan valmiita investoimaan. 
Suomalainen huippu-urheilumenestys vaatii lisää resursseja, osaamista 
ja rohkeita valintoja. Teknologiaa ja tietoa on hyödynnettävä nykyistä 
laajemmin.

IKÄRAKENTEEN MUUTOS
Ikärakenteen muutos ja väestön vanheneminen haastavat yhteiskuntaa. 
Liikkumattomuuden haitat kasvavat. Nuorelle sukupolvelle teknologia, 
jatkuva ja etäisyyksiä ylittävä vuorovaikutus sekä uudet elämykset ovat 
luonnollisempia ja merkityksellisempiä. Liikunnalta ja urheilulta 
odotetaan vastuullisuutta, omaehtoisuutta, elämyksiä sekä matalaa 
kynnystä. Hierarkisen johtamisen sijaan luottamukseen perustuva 
urheilijalähtöinen toimintatapa ja valmentautuminen asettaa uusia 
haasteita osaamiselle ja kyvylle kohdata ja auttaa erilaisia urheilijoita.

POLARISOITUMINEN
Yhteiskunnan ja varallisuuden polarisoituminen johtaa siihen, että 
liikkuminen ei enää ole itsestään selvää ja kaikille saatavilla.  Kilpailu 
vapaa-ajasta lisääntyy, arki- ja hyötýliikunta vähenee, ja liikkuminen 
kaupallistuu. 



Muutosvoimien vaatimuksia ja mahdollisuuksia

DIGITALISAATIO JA 
MEDIAMURROS

KAUPUNGISTUMINEN

VASTUULLISUUS

KANSAINVÄLINEN 
KILPAILU

IKÄRAKENTEEN 
MUUTOS

POLARISOITUMINEN

LIIKE JA LIIKUNNALLINEN 
ELÄMÄNTAPA

• Miten synnyttää rakkaus 
liikkeeseen ja liikunnalliseen 
elämäntapaan?

• Miten mahdollistetaan se, että 
jokainen voi tuntea itsensä 
liikkujaksi ja kehittyä?

• Miten tuoda liike ja liikunta ja 
näistä keskustelu osaksi arkea? 

SEURA- JA 
JÄRJESTÖTOIMINTA

• Miten vahvistaa laatua, 
osaamista ja ammattitaitoa 
seura- ja järjestötoiminnassa?

• Miten ymmärtää ja tukea 
uudenlaista, spontaania ja 
yhteisöllistä liikkumista, myös 
aikuisliikunnassa?

• Miten hyödyntää digitaalista 
osallistumista ja harrastamista?

HUIPPU-URHEILU

• Miten ymmärtää ja tunnistaa 
uudet polut, joilta huippu-
urheilijat tulevat?

• Miten tarjota mahdollisuuksia 
ja innostusta, jotta yhä useampi 
päätyy huippu-urheilun piiriin?

• Miten lisätä ymmärrystä 
liikkeen kiertokulusta huippu-
urheilun kautta? Huippu-
urheilu innostaa osaltaan 
suomalaisia liikkumaan. 
Liikkuva ja hyvinvoiva kansa luo 
paremmat edellytykset huippu-
urheilumenestykselle.

OLYMPIAKOMITEA
Miten tehdä 
näkökulman muutos ja 
positiivisuuden kautta 
vaikuttaminen?

Miten tehdä 
Olympiakomiteasta 
orkesterinjohtaja ja 
muutosvoima?

Miten partneroitua
myös liikunnan ja 
urheilun ulkopuolisten 
toimijoiden kanssa?

Miten lisätä ymmärrystä 
liikkumisen hyödyistä 
tietoon perustuen?

Miten vahvistaa 
vaikuttavaa viestintää 
ja  edunvalvontaa?



2. MISSIO, VISIO, ARVOT



Olympiakomitean missio, visio ja arvot

Liike tekee hyvää. Se lisää 
jaksamista, fyysistä ja henkistä 
hyvinvointia ja itseluottamusta. 
Porukassa yhteishenki kasvaa, yksin 
saa mielenrauhaa. Jokainen askel 
on eteenpäin, kotiinpäin, ylöspäin. 
Joskus liike kasvaa 
elämäntavaksi, intohimoksi, jopa 
ammatiksi. Kaikki eivät huipulle 
tähtää, mutta miten ikinä liikutkin, 
olet oman liikkumisesi tähti. Kun 
liike lakkaa, pysähtyy kehitys.

LIIKUNNASTA JA 
URHEILUSTA ELINVOIMAA 

SUOMEEN

MISSIO
Miksi olemme 

olemassa. 

Suuri tehtävämme. 

Syvä merkitys.

YHDESSÄ 
ILOLLA 

KUNNIOITTAVASTI
VASTUULLISESTI 
ERINOMAISESTI

ARVOT
Miten haluamme 

johtaa ja toimia. 

Eettinen perusta. 

KANSAINVÄLISESTI 
MENESTYVÄ URHEILUMAA, 

JOSSA YHÄ USEAMPI 
LIIKKUU ENEMMÄN

VISIO
Mitä haluamme 

saavuttaa. 

Houkutteleva ja 

kunnianhimoinen 

tulevaisuudenkuvamme
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3. 
OLYMPIAKOMITEAN 
PÄÄTEHTÄVÄT JA 
TAVOITTEET



Rakennamme siltoja liikkeen eri muotojen välille, koska 
suomalainen liike on sykkivä kokonaisuus. Liike kasvaa liikkeellä ja 

onnistumiset, niin arjessa kuin huipullakin, innostavat. Näin 
elämme todeksi unelmaamme kansainvälisesti menestyvästä 

urheilumaasta, jossa yhä useampi liikkuu enemmän.



Olympiakomitean päätehtävät

7.12.202113

Toimimme 
muutosvoimana 
joka yhdessä 
kumppaneiden 
kanssa sytyttää 
rakkauden 
liikkeeseen ja 
liikunnalliseen 
elämäntapaan.

Rakennamme edellytyksiä 
laadukkaalle ja uudistuvalle 
seura- ja järjestötoiminnalle.

Johdamme huippu-urheilua ja 
autamme yhdessä lajiliittojen ja 
huippu-urheiluverkoston kanssa 
urheilijoita ja joukkueita 
menestymään.



Olympiakomitean tavoitteet

7.12.202114

1. Vahva, positiivinen ja 
mukaan 
kutsuva keskustelu 
yhdistää liikkeen 
elämänlaatuun, hyvään 
oloon, terveyteen, 
sosiaalisuuteen 
ja yhteisöllisyyteen.

2. Liikunnallinen 
elämäntapa yleistyy 
organisoidun liikunnan ja 
sen ulkopuolisten 
toimijoiden yhteistyönä.

3. Mahdollisimman moni 
ymmärtää liikunnan 
merkityksen 
hyvinvoinnille, liikkuu itse 
ja toimii liikkumisen 
lisäämiseksi.

1. Seura- ja järjestötoiminnan johtaminen 
vahvistuu ja laatu paranee.

2. Seuratoiminta mahdollistaa kasvamisen 
urheilijaksi ja liikunnalliseen elämäntapaan.

3. Seuratoiminta on arvostettua, 
ammattimaista, yhteisöllistä ja 
houkuttelevaa.

1. Ammattilaisuus huippu-urheilussa kasvaa.

2. Saavutamme olympialaisista 10 mitalia + 20 
pistesijaa ja paralympialaisista 10 mitalia + 
15 pistesijaa. Pelaamme säännöllisesti 
jääkiekon ja salibandyn MM-mitaleista ja 
globaalien joukkuepelien (jalkapallo, 
lentopallo, käsipallo, koripallo) EM- ja MM -
lopputurnauksissa.

3. Suomi on laaja-alaisissa huippu-
urheiluvertailuissa (GSN/WRCES) maailman 
20 parhaan valtion joukossa sekä 
kärkimaita asukaslukuun suhteutettuna.



4. STRATEGIAN 
MAHDOLLISTAJAT



Liikkeen puolesta ja liikkeen riemusta olemme Olympiakomiteassa 
antaneet itsellemme tehtävän uudistua rohkeasti, pyrkiä entistä 

ammattimaisempaan otteeseen kaikessa tekemisessä, olla 
aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja rakentaa uusia luovia 

kumppanuuksia. Meissä kohtaat energisen, ratkaisuhakuisen, 
modernin ja laajasti verkottuneen porukan, joka teoillaan, 

toiminnallaan ja tavoitteillaan haluaa synnyttää suomalaisissa 
rakkauden liikkeeseen.



Strategian mahdollistajat

Vastuullisuuden 
esikuva

Vastuullisuuden 
varmistaminen kaikessa 

toiminnassa. Edelläkävijänä 
myös kansainvälisesti.

Liikkeen ja yhteisöllisyyden 
lisääminen vahvuuksina 

kestävän kehityksen 
edistämisessä.

Verkostojen 
johtaja

Verkostojen kokoaminen ja 
kumppanuuksien 
hyödyntäminen 

mahdollisimman laajasti, 
myös perinteisen liikunnan 

ja urheilun ulkopuolelta.

Osaamisen 
ja ammattimaisuuden 

edistäjä

Liikunta- ja urheiluyhteisön 
osaamisen vahvistaminen 

ja toiminnan 
ammattimaistaminen. 

Vahva viestijä 
ja edunvalvoja

Julkisen keskustelun ja 
ilmapiirin muokkaaminen 
tunnevoimaisilla viesteillä 

ja teoilla. Vahva ja 
systemaattinen  

päättäjävaikuttaminen ja 
edunvalvonta.

Digitalisaation
edelläkävijä

Modernien työkalujen 
hyödyntäminen, tiedolla 

johtaminen ja tietosuojan 
varmistaminen.
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5. STRATEGIAKUVA





Kiitos!




