Kuva 1.

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET
Pienet lapset
0-3v

Lapset
4-6v

INNOSTUNEET
”Liikunta ja
urheilu on
minulle
tärkeä
asia”

HALUKKAAT
”Liikunta ja
urheilu on
ihan OK”

NEUTRAALIT
”Liikunta ja
urheilu ei
sytytä,
muttei
ärsytäkkään”

VÄLINPITÄMÄTTÖMÄT
”Ei voisi
vähempää
kiinnostaa”

Lapset
7-12v

Nuoret
13-15v

Nuoret
aikuiset
16-20v

Mahdollisuus ja tuki huipulle
pyrkimiseen

Aikuiset
21 – 30v

Aikuiset
31-65v

Ikääntyvät
65-75v

Ikääntyvät
76v-

Mahdollisuus harrastaa ja
kilpailla seuroissa

Laadukasta liikuntaa ja
urheilua seuroissa ja
innostamista omatoimiseen
liikkumiseen
Mahdollisimman paljon
liikettä eri
muodoissa

Mahdollisuuksia liikunnalliseen
elämäntapaan monipuolisissa
olosuhteissa
Mahdollisuuksia
omatoimiseen liikuntaan
monipuolisissa olosuhteissa

Kuva 2.

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET TAVOITTEET
Pienet lapset
0-3v

Lapset
4-6v

INNOSTUNEET
”Liikunta ja
urheilu on
minulle
tärkeä
asia”

Lapset
7-12v

Nuoret
13-15v

Nuoret
aikuiset
16-20v

Aikuiset
21 – 30v

Aikuiset
31-65v

Ikääntyvät
65-75v

Ikääntyvät
76v-

XX% ikäluokasta

Vahvistamme urheilijan polkua

harrastaa tai kilpailee
seuroissa

Seuratoiminnassa mukana

HALUKKAAT
”Liikunta ja
urheilu on
ihan OK”

NEUTRAALIT
”Liikunta ja
urheilu ei
sytytä,
muttei
ärsytäkkään”

VÄLINPITÄMÄTTÖMÄT
”Ei voisi
vähempää
kiinnostaa”

Omatoimista
liikettä
vähintään 2 tuntia
päivässä perheen
tai kavereiden
kanssa
• Leikit
• Pihapelit
• Lähellä kotia
• Koti lapsen
tärkein
liikuntapaikka

ikäluokasta XX%, joista YY% liikkuu
väh. 20h / vko
• Lisää liikettä seuran
harjoitustapahtumiin
• Innostamista omatoimiseen
liikkumiseen ja harjoitteluun
• Lisää laatua valmentamiseen ja
ohjaukseen
• Monipuolisuus ja monilajisuus

Omatoimista liikuntaa
monipuolisissa olosuhteissa
•Jokaisella tasa-arvoiset mahdollisuudet
olosuhteiden saatavuuteen
• Kunnalliset ja yksityiset tilat
• Kevyen liikenteen väylät, sisä- ja
ulkoliikuntapaikat, vesi- ja maastoliikuntapaikat ym.

Liikunnallinen elämäntapa
• Liikuntaa tarjoavien tahojen kirjon
laajeneminen (kolmas, julkinen ja
yksityinen sektori sekä vapaamuotoinen
toiminta)
• Toimintakyvyn ylläpito ja itsenäinen
arjesta selviytyminen
• Terveet elämäntavat ja hyvinvointi
• Mielekäs elämänsisältö ja sosiaalisuus
• Kansalaistoiminta ja osallistuminen …

Kuva 3.

Teemme itse
Johdamme verkostoa tai
olemme mukana siinä

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET VALINNAT

Pienet lapset
0-3v
Vaikutamme

Lapset
4-6v

INNOSTUNEET
”Liikunta ja
urheilu on
minulle
tärkeä
asia”

HALUKKAAT
”Liikunta ja
urheilu on
ihan OK”

NEUTRAALIT
”Liikunta ja
urheilu ei
sytytä,
muttei
ärsytäkkään”

VÄLINPITÄMÄTTÖMÄT
”Ei voisi
vähempää
kiinnostaa”

Lapset
7-12v

Nuoret
13-15v

Nuoret
aikuiset
16-20v

Aikuiset
21 – 30v

AIkuiset
31-65v

Kehitämme
seuratoiminnan
laatua

Lapsuus-, valinta- ja huippuvaiheen
ratkaisut

Kehitämme seuratoiminnan
laatua

Vaikutamme
perheiden /
vanhempien
liikuntatietoisuuteen
ja liikuntakäyttäytymiseen
Päiväkodeissa
tunti liikuntaa
päivässä

Ikääntyvät
65-75v

Työyhteisöjen
tarjonta henkilöstön
liikunnalliseen
elämäntapaan
Yritysten tarjonta liikunnalliseen
elämäntapaan

Liikkumisen ja urheilemisen edellytykset ja olosuhteet kunnossa
(sekä organisoitu että omaehtoinen liikunta ja urheilu)

Liikunnallinen
koulupäivä
(tunti liikuntaa
päivässä)

Oppilaitoksilla
liikunnallista
tarjontaa

Muilla kansalaisjärjestöillä
liikunnallista tarjontaa

Julkisen sektorin tarjonta

Ikääntyvät
76v-

Kuva 4.

Panostamme yhdessä
erityisesti näihin yhteisiin
valintoihin

Pienet lapset

Edistämme
0-3v
jäsenjärjestöjen
toimenpitein

VISIO2020:n TOTEUTTAMISEN STRATEGISET VALINNAT
Lapset
4-6v

NEUTRAALIT
”Liikunta ja
urheilu ei
sytytä,
muttei
ärsytäkkään”

VÄLINPITÄMÄTTÖMÄT
”Ei voisi
vähempää
kiinnostaa”

Nuoret
13-15v

Nuoret
aikuiset
16-20v

Aikuiset
21 – 30v

AIkuiset
31-65v

Kehitämme seuratoiminnan
laatua
Vaikutamme
perheiden /
vanhempien
liikuntatietoisuuteen
ja liikuntakäyttäytymiseen
Päiväkodeissa
tunti liikuntaa
päivässä

Ikääntyvät
65-75v

Kehitämme
seuratoiminnan
laatua

Lapsuus-, valinta- ja huippuvaiheen
ratkaisut

INNOSTUNEET
”Liikunta ja
urheilu on
minulle
tärkeä
asia”

HALUKKAAT
”Liikunta ja
urheilu on
ihan OK”

Lapset
7-12v

Työyhteisöjen
tarjonta henkilöstön
liikunnalliseen
elämäntapaan
Yritysten tarjonta liikunnalliseen
elämäntapaan

Liikkumisen ja urheilemisen edellytykset ja olosuhteet kunnossa
(sekä organisoitu että omaehtoinen liikunta ja urheilu)

Liikunnallinen
koulupäivä
(tunti liikuntaa
päivässä)

Oppilaitoksilla
liikunnallista
tarjontaa

Muilla kansalaisjärjestöillä
liikunnallista tarjontaa

Julkisen sektorin tarjonta

Ikääntyvät
76v-

Kuva 5.

ORGANISOITUMINEN valintojen toteuttamiseksi
Strateginen Foorumi
Yhteisten strategisten valintojen tekeminen
Isot valinnat ja linjaukset

Operatiivinen Foorumi
Yhteisten strategisten valintojen valmistelu ja toimeenpano
Vastuutahot operatiivisessa toteutuksessa
Toteutuksen raportointi
Asiantuntijavalmistelu
Valintojen välinen vuoropuhelu
Yhteiset valinnat
Vaikuttaminen
vanhempiin

Koulupäivässä
tunti liikuntaa

Seuratoiminnan
laadun kehittäminen

Ratkaisut
urheilijan polulla

Edellytykset
ja olosuhteet
kunnossa
Vastuutaho
Muut toimijat
verkostossa

Matriisina: Johtaminen – Vaikuttaminen – Viestintä – Osaaminen

