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Grafiska bilder 
kan utnyttjas 

på sidorna med en mening.

Vi på olympiska kommittén är fackelbärare, även aktivister för 
rörelse. Vi har en unik ställning, ingen annan kan ta denna roll. Vår 

uppgift är att främja rörelse och fysisk livsstil hos finländarna, bygga 
upp förutsättningarna för en högklassig och innovativ klubb- och 
organisationsverksamhet samt producera framgång i toppidrott.



BAKGRUND

Behovet av att uppdatera strategin uppstod av coronakrisens följder och av 
att verksamhetsmiljön som är i brytning uppmärksammades, samt viljan att 
blanka olympiska kommitténs roll i främjandet av rörelse och fysisk livsstil.

I strategin har verksamhetsmiljöns förändringar och deras effekter vid 
olympiska kommittén preciserats. Olympiska kommitténs huvuduppgifter 
och mål samt möjliggörarna av strategin har uppdaterats. Visionen, 
missionen och värderingarna har bevarats.

Uppdateringen av strategin har gjorts i samarbete med styrelsen och 
ledningsgruppen för olympiska kommittén i augusti-oktober 2021. I 
uppdateringen beaktades även resultaten från enkäten för 
medlemsorganisationerna i augusti-oktober 2021.

Strategin berättar om motions- och idrottsgemenskapens vilja och 
observerar verksamhetsmiljöns ändringskrafter. Strategin skapar en grund 
för olympiska kommitténs verksamhet samt drar riktlinjer för olika aktörers 
egna och gemensamma tillvägagångssätt inom motions- och 
idrottsgemenskapen.



Rörelsens kretslopp

Allt startar med rörelse. Ett steg berättade för nästa vart tårna ska 
placeras och rätt riktning för hoppet. I rörelse framskrider allt, 
fastän det skulle kännas som att världen stannar.

Rörelse är tankar men i mitten av rörelse behöver man inte 
fundera på något. Rörelse utvecklas genom upprepningar, 
tänjningar, inlärning och misslyckanden. Den skapar välmående, 
frustration och ändlös glädje av att lyckas. Ibland vänskap, även 
kärlek. Rörelse lever i vardagen. På butiksresor, bakgården, vid 
stugan, på träningar, halvmaraton eller gymmet. Den är vår 
vardagliga vän som lever vid sidan av oss och som vi ska värna om.

Rörelse är bra för oss. Den ökar på vårt orkande, fysiska och 
psykiska välmående samt självförtroende. Sammanhållningen ökar 
i grupp, ensam får man sinnesro. Varje steg för framåt, hemåt, 
uppåt. Ibland blir rörelse en livsstil, passion, även ett yrke. Alla når 
inte toppen men hur du en rör dig är du stjärnan i din egen rörelse. 
När rörelse stannar, upphör utvecklingen.

Vi på olympiska kommittén är fackelbärare, även aktivister för 
rörelse. Vi har en unik ställning, ingen annan kan ta denna roll. 

Vår uppgift är att främja rörelse och fysisk livsstil hos finländarna, 
bygga upp förutsättningarna för en högklassig och innovativ 
klubb- och organisationsverksamhet samt producera framgång i 
toppidrott.

Vi bygger broar mellan olika former av rörelse eftersom finländsk 
rörelse är en pulserande helhet. Rörelse ökar med rörelse och att 
lyckas inspirerar, både i vardagen och på toppnivån. Så uppnår vi 
vår dröm om ett internationellt framgångsrikt idrottsland, där 
fler och fler rör sig mer.

För rörelse och av rörelsens glädje har vi på olympiska kommittén 
gett oss själva uppgiften att modigt förnya oss, sträva efter mer 
yrkesmässiga tag i allt vi gör, föra en aktiv samhällelig diskussion 
och bygga upp nya kreativa partnerskap.

I oss möter du en energisk, lösningsorienterad, modern grupp 
med brett nätverk, som med sina handlingar, sin verksamhet 
och sina mål vill frambringa finländarnas kärlek till rörelse.
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1. 
VERKSAMHETSMILJÖNS 
ÄNDRINGSKRAFTER



Ändringskrafterna som påverkar verksamheten

Växelverkans och informationsförmedlingens snabbhet, lätthet samt 
internationalitet betonas. I motion och idrott möjliggör digitaliseringen 
mätning och utveckling av välmående och prestationsförmåga på 
individnivå. På organisationsnivå finns möjligheter för att leda med 
information och förstå fenomen, med beaktande av datasäkerhet. I och 
med medieomvälvningen blir anskaffningen av ekonomiska resurser till 
motion och idrott mer utmanande när sebarheten på television inte når 
människorna och drar in sponsorintäkter.

URBANISERING

ANSVARSFULLHET

INTERNATIONELL TÄVLING

FÖRÄNDRING AV ÅLDERSSTRUKTUREN
Urbaniseringen är kopplad till en omfattande samhällelig förändring: 
urban livsstil, ökad förmögenhet och ojämlikhet, förstärkt 
konsumentställning samt mångsidigare internationell växelverkan. 
Traditionella gemenskaper, så som by- och familjegemenskaper 
försvagas. Motion och idrott ska skapa ny samhällelig verksamhet 
jämlikt, verka mer yrkesmässigt än förut och lyckas i tävlingen om 
människornas fritid.

DIGITALISERING OCH MEDIAS 
OMVÄLVNING

Människor förväntar sig att organisationerna och gemenskaperna verkar 
ansvarsfullt och deltar i att lösa problemen med hållbar utveckling. 
Organisationerna kan påverka frågor som är med omfattande än deras 
direkta verksamhet. Ansvarsfullhet ska beaktas i motion och idrott i all 
verksamhet. Detta uppmuntrar allt flera att delta och följa. Därtill kan vi 
vara en del av en hållbar lösning för de stora problemen.

Den internationella tävlingen inom toppidrotten blir hårdare och 
grenutbudet håller på att förändras. Toppidrotten blir kommersiellare, 
mer underhållande och mer yrkesmässig. Även i västländerna ses 
toppidrotten som en viktig uppbyggare av landsbilden och man är 
villiga att investera på den. Framgång för finländsk toppidrott kräver 
mer resurser, kunnande och modiga val. Teknologi och information ska 
utnyttjas mer omfattande.

Förändring i åldersstrukturen och befolkningens föråldring utmanar 
samhället. Olägenheterna med orörlighet ökar. För den yngre 
generationen är teknologi, den ständiga och distansöverskridande 
växelverkan samt nya upplevelser mer naturliga och betydelsefulla. Av 
motion och idrott förväntas ansvarsfullhet, frivillighet, upplevelser och 
låg tröskel. Idrottarorienterade verksamhetssätt och träningar som 
grundar sig på förtroende istället för hierarkisk ledning skapar nya 
utmaningar för kunnandet och förmågan att möta och hjälpa olika 
idrottare.

POLARISERING

Polariseringen av samhället och tillgångarna leder till att motion inte 
längre är självklart tillgängligt för alla. Tävlingen om fritid ökar, 
vardagsmotion minskar och rörelse blir kommersiellt.



• Hur ska vi förstå och identifiera 
nya stigar som toppidrottare 
följer?

• Hur ska möjligheter och 
entusiasm erbjudas så att fler 
och fler kommer in i 
toppidrotten?

• Hur ska vi öka på förståelsen 
om rörelsens kretslopp genom 
toppidrotten? Toppidrotten 
uppmuntrar för sin del 
finländare att röra sig. Ett folk 
som rör sig och mår bra skapar 
bättre förutsättningar för 
framgång i toppidrotten.

• Hur ska kvaliteten, kunnandet 
och yrkesmässigheten i klubb-
och organisationsverksamheten 
förstärkas?

• Hur ska vi förstå och stöda ny 
slags, spontan och samhällelig 
motion, även hos vuxna.

• Hur ska vi utnyttja digitalt 
kunnande och utövande av 
motion?

• Hur ska vi skapa kärlek till 
rörelse och fysisk livsstil?

• Hur möjliggör vi att alla kan 
känna sig som en motionär och 
utvecklas?

• Hur ska rörelse och motion 
samt diskussionen om dessa 
införas i vardagen? 

Ändringskrafternas krav och möjligheter
RÖRELSE OCH FYSISK LIVSSTIL

KLUBB- OCH 
ORGANISATIONSVERKSAMHET

TOPPIDROTT

OLYMPISKA 
KOMMITTÉN

DIGITALISERING OCH 
MEDIAS OMVÄLVNING

URBANISERING

ANSVARSFULLHET

INTERNATIONELL 
TÄVLING

FÖRÄNDRING AV 
ÅLDERSSTRUKTUREN

Hur ändrar vi på 
synvinkeln och påverkar 
genom positivitet.

Hur gör vi olympiska 
kommittén till 
kapellmästare och en 
förändringskraft?

Hur ska vi hitta partner 
även bland aktörer 
utanför motion och 
idrott?

Hur ökar vi utifrån 
information förståelsen 
för fördelarna med 
motion?

Hur förstärker vi 
verkningsfull 
kommunikation och 
intressebevakning?

POLARISERING



2. MISSION, VISION, 
VÄRDERINGAR



INTERNATIONELLT 
FRAMGÅNGSRIKT 

IDROTTSLAND DÄR FLER 
OCH FLER RÖR SIG MER

Olympiska kommitténs mission, vision, värderingar

22.12.202110

TILLSAMMANS 
MED GLÄDJE 

MED RESPEKT
ANSVARSFULLT UTMÄRKT

LIVSKRAFT TILL FINLAND 
FRÅN MOTION OCH IDROTT

Rörelse är bra för oss. Den ökar på 
vårt orkande, fysiska och psykiska 
välmående samt självförtroende.
Sammanhållningen ökar i grupp, 
ensam får man sinnesro. Varje steg 
för framåt, hemåt, uppåt. Ibland 
blir rörelse en livsstil, passion, även 
ett yrke. Alla når inte toppen men 
hur du en rör dig är du stjärnan i 
din egen rörelse. När rörelse 
stannar, upphör utvecklingen. MISSION

Varför finns vi? 

Vårt stora uppdrag. 

Djup betydelse.

VISION
Vad vill vi uppnå? 

Vår lockande och 

ambitiösa framtid.

VÄRDERINGAR
Hur vill vi leda och 

verka? 

Etisk grund.



3. OLYMPISKA 
KOMMITTÉNS 
HUVUDUPPGIFTER 
OCH MÅL



Vi bygger broar mellan olika former av rörelse eftersom finländsk rörelse 
är en pulserande helhet. Rörelse ökar med rörelse och att lyckas 

inspirerar, både i vardagen och på toppnivån. Så uppnår vi vår dröm om 
ett internationellt framgångsrikt idrottsland, där fler och fler rör sig mer.



Vi bygger upp förutsättningar 
för en högklassig och innovativ 
förenings- och 
organisationsverksamhet.

Vi leder toppidrotten och 
hjälper tillsammans med 
grenförbunden och 
toppidrottsnätverken med 
idrottarnas och klubbarnas 
framgång.

Vi fungerar som en 
ändringskraft som 
tillsammans med 
våra partner väcker 
kärleken till rörelse 
och fysisk livsstil.

Olympiska kommitténs huvuduppgifter

22.12.202113



1. Förenings- och organisationsverksamhetens 
ledning förstärks och blir högklassigare.

2. Föreningsverksamheten möjliggör 
uppväxten till idrottare och fysisk livsstil.

3. Föreningsverksamheten är uppskattad, 
yrkesmässig, samhällelig och lockande.

1. Yrkesmässigheten inom toppidrotten ökar.

2. Vi uppnår 10 medaljer + 20 poängplatser i 
olympiska spelen och 10 medaljer + 15 
poängplatser i paralympiska spelen. Vi 
tävlar regelbundet om VM-medaljer i 
ishockey och innebandy samt når EM- och 
VM-slutspelen i globala lagspel (fotboll, 
volleyboll, handboll, basket).

3. Finland är bland de 20 bästa nationerna i 
omfattande toppidrottsjämförelser 
(GSN/WRCES) samt ett ledande land i 
förhållande till invånarantalet.

1. En stark, positiv och 
inbjudande diskussion 
förenar rörelse med 
livskvalitet, välmående, 
hälsa, sällskaplighet och 
gemenskap.

2. En motionsinriktad livsstil 
blir allmännare med 
samarbete mellan 
organiserad motion och 
externa aktörer.

3. Så många som möjligt 
förstår motionens 
betydelse för välmående, 
rör själva på sig och 
verkar för att öka rörelse.

Olympiska kommitténs mål
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4. MÖJLIGGÖRARNA 
AV STRATEGIN



Vi bygger broar mellan olika former av rörelse eftersom finländsk 
rörelse är en pulserande helhet. Rörelse ökar med rörelse och att 
lyckas inspirerar, både i vardagen och på toppnivån. Så uppnår vi 
vår dröm om ett internationellt framgångsrikt idrottsland, där fler 

och fler rör sig mer.

För rörelse och av rörelsens glädje har vi på olympiska kommittén gett oss 
själva uppgiften att modigt förnya oss, sträva efter mer yrkesmässiga tag i 
allt vi gör, föra en aktiv samhällelig diskussion och bygga upp nya kreativa 

partnerskap. I oss möter du en energisk, lösningsorienterad, modern 
grupp med brett nätverk, som med sina handlingar, sin verksamhet och 

sina mål vill frambringa finländarnas kärlek till rörelse.



Möjliggörarna av strategin

22.12.202117

Utnyttja moderna verktyg, 
leda med information och 

försäkra dataskyddet.

Föregångare inom 
digitalisering

Omforma den offentliga 
diskussionen och 
atmosfären med 

känslostarka meddelanden 
och handlingar. Stark och 
systematisk påverkning av 

beslutsfattare och 
intressebevakning.

Stark kommunikatör och 
intressebevakare

Förstärka motions- och 
idrottsgemenskapens 

kunnande och göra 
verksamheten mer 

yrkesmässig. 

Främjare av kunnande 
och yrkesmässighet

Samla ihop nätverk och 
utnyttja partnerskap så 

omfattande som möjligt, 
även utanför traditionell 

motion och idrott.

Ledare av nätverk

Försäkra ansvarsfullhet i all 
verksamhet Vara 
föregångare även 

internationellt
Öka på rörelse och 

gemenskapen som styrkor i 
främjandet av hållbar 

utveckling.

Förebild av 
ansvarsfullhet



5. STRATEGIBILD



Med 

glädje

Förebild av 

ansvarsfullhet

Ledare av 

nätverk

Främjare av 

kunnande och 

yrkesmässighet

Stark 

kommunikatör 

och 

intressebevakare

Föregångare inom 

digitalisering

Olympiska kommitténs strategi 
2024.

Utmärkt

Mission: Livskraft till Finland från motion och idrott

Värder
ingar:

Med respekt

Tillsammans

Ansvarsfullt

Vision:
Internationellt 

framgångsrikt 

idrottsland där fler och 

fler rör sig mer



Tack!


