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Päätös uuden järjestön perustamisesta SLU:n Nuoren
Suomen ja Kunnon vuosikokouksissa sekä
Olympiakomitean hallituksessa kesäkuussa 2012:

SLU, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Olympiakomitea
perustivat yhdessä uuden järjestön 18.6.2012.
SLU, Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto siirtävät operatiivisen
toimintansa uuteen järjestöön vuoden 2013 alusta alkaen ja
lakkauttavat toimintansa vuoden 2013 aikana.
Uuden järjestön nimi julkistetaan syksyn 2012 aikana.
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Muutoksen II-vaihe
(lajiliitot ja muut
jäsenjärjestöt)

Muutoksen vaiheet
1.1.2013

SLU, Nuori Suomi ja Kunto
siirtävät toimintansa uuteen järjestöön

18.6.2012

Uusi järjestö perustettiin

12.6.2012

Päätökset uuden
järjestön perustamisesta
(perustajana myös Olympiakomitea)

30.3.2012
SLU:n, Nuoren Suomen ja Kunnon
päätökset valmistella
uuden järjestön perustamista
30.11.201
1
6.5.2010

4/2009

Päätös yhteisön
yhteisistä valinnoista
ja organisoitumista
koskevista selvityksistä

Hyväksyttiin yhteinen visio:
”Olemme maailman liikkuvin
urheilukansa – 2020”

Muutoksen I-vaihe

Päätökset aluejärjestöjen
kanssa toteutettavasta
yhteisestä johtamisjärjestelmästä

Muutoksen pohjustusvaihe

Tarvitsemmeko yhteistä näkyä
halutusta tulevaisuudesta – Kyllä!
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Muutosten tavoitellut vaikutukset
Tavoitellut vaikutukset:
Visio2020 ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” toteutuu
Paikallisella tasolla syntyy lisää laadukasta liikettä
Seuratoiminnan tulevaisuus turvataan
Ihmisten arjen liikkumista mahdollistavat tahot saavat tukea toimintaansa
Liikuntajärjestöjen yhteinen tekeminen lisääntyy, jonka seurauksena
Me-henki vahvistuu, toiminnan yhteinen maali kirkastuu
Järjestökenttä selkiytyy, päällekkäisyydet poistuvat
Saadaan enemmän voimaa yhteiseen vaikuttamiseen
Jäsenjärjestöt saavat parempia tukipalveluita
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Toiminta-ajatus
Edistämme laaja-alaista liikuntaa ja urheilua, arjen fyysisestä
aktiivisuudesta terävimpään huippu-urheiluun. Meillä on paras näkemys
liikuntakulttuurin kokonaisuudesta. Olemme vahva ja tunnettu vaikuttaja
Suomessa ja maailmalla. Johdamme jäsenistöämme toimimaan kohti
yhteistä päämäärää, vahvistamme yhteisöllisyyttä ja innovatiivisuutta
lisääviä toimintatapoja. Teemme kohdennettuja, tuloksekkaita ja
vaikuttavia toimenpiteitä. Tarjoamme jäsenillemme ja niiden jäsenille
ajanmukaisia ja houkuttelevia palveluja.

www.uusijärjestö.fi

12.6.2012
5.9.2012

Uusi
liikuntajärjestö

Avaintehtävät
Yhteisön yhteisten valintojen toteuttaminen
1. Seuratoiminnan laadun kehittäminen
2. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen (koulupäivän liikunnallistaminen,
vanhempiin vaikuttaminen, päivittäisen liikkumisen tuki ym.)
•Olosuhteet ja edellytykset kunnossa (vaikuttaminen olosuhteisiin ja
edellytyksiin)
4. Huippu-urheilu (Olympiakomitean/Paralympiakomitean vastuulla)

Aluejärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön johtaminen ja koordinointi
Jäsenjärjestöille tarjottavien palvelujen johtaminen ja organisointi
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Päätöksenteko ja johtaminen
Järjestön strategia
Lähtökohtana Visio2020:n toteuttaminen
Strategian valmistelee hallitus, siitä päättävät jäsenjärjestöt vuosikokouksessa
Strategia linjaa 3-vuotiskausittain yhteiset valinnat, resurssien allokoinnin näihin
valintoihin ja valintojen toteutuksen organisoitumisen

Järjestön hallitus vastaa strategisesta päätöksenteosta ja palkkajohto
operatiivisesta päätöksenteosta ja toteutuksesta
Hallituksessa on osaamista järjestön toiminta-ajatuksen eri sisältöalueilta
Järjestön jäsenyyden periaatteet ratkaistaan kevääseen 2013 mennessä
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Juh a Rehu la 1. v arapuheenjohtaja ( p j. 1. 1.-30.6. 2013)
Tim o Lait in en 2. v arapuheenjohtaja ( p j. 1. 7.-31.12. 2013)
Jäs enet :
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Valmisteleva ryhmä:
Teemu Japisson
Juha Rehula
Jyrki Kemppainen
Juha Heikkala
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Sidosryhmät, kumppanit, verkostot
Järjestö tekee kansallista että kansainvälistä yhteistyötä: yhteistyötahoja ovat
liikuntajärjestöjen lisäksi esimerkiksi kansalaisjärjestöt, koulut, päiväkodit, työyhteisöt,
yritykset ja julkisen sektorin toimijat.
Lajiliitot, TUL, FSI ja muut halukkaat järjestöt osallistuvat eri osa-alueiden
tekemiseen myöhemmin tarkentuvalla tavalla.
Olympiakomitea / Paralympiakomitea vastaavat huippu-urheilun itsenäisestä
toteuttamisesta yhteisen strategian ja resurssoinnin puitteissa. Olympiakomitea /
Paralympiakomitea osallistuvat tiiviisti uuden järjestön toimintaan sen hallituksessa
ja johtoryhmässä.
Uusi järjestö tukee omalla toiminnallaan myös urheilijan polun toteutumista
lapsuusvaiheen valintojen ja sisältöjen tekemisen osalta. Uusi järjestö vastaa
lasten urheilusta yhteistyössä Olympiakomitean / Paralympiakomitean kanssa.
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Uuden järjestön perustamisen
vaiheet
1.Uuden järjestön perustamisen valmistelu (1.4.-12.6.2012)
2.Uuden järjestön perustaminen (18.6.2012)
3.Siirtymävaihe ”vanhoista” järjestöistä uuteen järjestöön (18.6.201231.12.2013)
• Toiminnot ja henkilökunta siirtyvät uuteen järjestöön 1.1.2013
1.Liittyminen uuden järjestön jäseneksi vuoden 2013 aikana
2.Uuden järjestön toiminnan täysimittainen käynnistyminen (1.1.2014)
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Strategian valmistelu
&
Projektisuunnitelma syksylle 2012
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Strategian valmistelun lähtökohdat

VISIO2020
”Olemme maailman liikkuvin
urheilukansa”:
Mikä on uuden järjestön rooli
tämän vision
toteuttamisessa?

Elämänkulku /
loppukäyttäjä: Mitä
tiedämme ihmisen
liikunnallisesta
elämänkulusta?

STRATEGIA
Mitkä ovat ne tavoitteet ja
toimenpiteet, joilla toimintaajatuksen ja valintojen pohjalta
visiota toteutetaan?

Uuden järjestön
identiteetti: Minkälainen
toimija haluamme olla
liikuntakentässä?

YHTEISÖN YHTEISET VALINNAT
Miten uusi järjestö osaltaan toteuttaa
näitä valintoja?
TOIMINTA-AJATUS
”Edistämme laaja-alaista liikuntaa ja
urheilua ihmisen koko elämänkulussa …”
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Strategian valmistelun vaiheet
Lähtökohtina: Visio2020, toiminta-ajatus ja toimintaympäristö
12/2012

8/2012

Hallituksen
1. Kokous
Päätös
prosessista

2. Kokous
Seuranta
ja työstö

3. Kokous
Seuranta
ja työstö

4. Kokous
Seuranta
ja työstö

6. Kokous
Strategiasta päättäminen

5. Kokous
Linjausten
valmistelu

Valmisteluryhmä:
Toimeksiannon valmistelu
&
Prosessin koordinaatio

Työryhmät
:
Analyysit

Työryhmät:
Analyysit
ja
johtopäätöksiä

Työryhmän
vetäjien
koordinoiva
kokous
(esitys)

Työryhmät
:
Toimenpideehdotuksia

Mahdolliset lisävalmistelut
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Strategian työstön 1. vaihe: IHMINEN KESKIÖSSÄ – Mitä
tiedämme
fyysisesti aktiivisen elämäntavan toteutumisesta eri poluilla?

INTENSITEETTI

12.6.2012
5.9.2012

Fyysisesti aktiiviseen elämäntapaan vaikuttavia tekijöitä
INSTITUUTIOT
Politiikka, talous ym.
Resurssit, lainsäädäntö ym.
ORGANISAATIOT
Liikunta ja urheilu
Muut

Eduskunt
a
Budjetti

Hallitus

Hallitusohjelma

Lainsäädäntö

Kunta

Seura
Päiväkoti

EU

Koulu

Työyhteisö

Kansalai
sjärjestö

OLOSUHTEET
Liikuntapaikat
Muut edellytykset
YHTEISÖT
Perhe, ystävät
Lähipiiri
YKSILÖ
Tiedot ja taidot
Arvot ja asenteet
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Työstöjen tuloksena STRATEGISET TAVOITTEET JA
TOIMENPITEET
Visio2020:n, toiminta-ajatuksen ja yhteisten valintojen toteuttamiseksi
INSTITUUTIOT
Politiikka, talous ym.
Resurssit, lainsäädäntö ym.
ORGANISAATIOT
Liikunta ja urheilu
Muut
OLOSUHTEET
Liikuntapaikat
Muut edellytykset
YHTEISÖT
Perhe, ystävät
Lähipiiri

1. tavoite,
toimenpiteet,
seuranta

2. tavoite,
toimenpiteet,
seuranta

Visio2020
&
Toimintaajatus
&
Yhteisön
valinnat

3. tavoite,
toimenpiteet,
seuranta

YKSILÖ
Tiedot ja taidot
Arvot ja asenteet
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UJ:n
HALLITUS
ASIAT:
Strategia
Muut asiat

Kokous 27.8.

Kokous 4.9.

1

2

Projektisuunnitelma
Pääsihteerin valinta
Strategian lähdöt
(toimeksianto)

Kokous 5.10.

Kokous 30.10. Kokous 20.11. Kokous 17.12.

3

Strategian työstö

4

Strategian työstö

Evästykset muihin
Muut työstettävät
työstettäviin asioihin asiat

Strategian työstö

5

6

Strategian linjausten työstö

Strategiasta päättäminen / viimeistely

Muut työstettävät
asiat

Elämänkulun ja loppu- Visio, toiminta-ajatus Edelliset asiat
Valintojen tavoitteet,
Strategian
ja toim.ympäristö
käyttäjän näkökulma
Toimintatapa-arvot
resurssit, mittarit
valmistelu&
olemassa
perustana
(identiteetti)
à Työstöt työryhmissä
pohjatyöt
Yhteisön valinnat UJ:nValintojen tavoitteet,
Projektisuunnitelman
(hallituksen
kannalta (vaihtoeh- resurssit, mittarit
evästykset
Yhteinen Jory, henki- toja)
à Työstöt työryhmissä
ulkopuolella)

Mahdolliset lisätyöstöt
työryhmissä
Linjausten esittely
syyskokouksessa

löstö, valmist.ryhmä à Työstöt työryhmissä

TTS2013
Säännöt ja
hallintomalli

Lähetekeskustelu
hallituksessa
valmistelevasta
ryhmästä

Organisoituminen

Valmisteleva ryhmä
valmistelee

Jäsenjärjestöjen ja henkilöstön osallistaminen

Hallitus nimeää
valmistelevan
ryhmän

Ensimmäinen näkemys sääntöjen ja
hallintomallin periaatteista

Organisoitumisen vaihtoehtojen valmistelu
(edellisten pohjalta)

TTS:n valmistelu
strategian pohjalta

Vuoden 2013 TTS:
sta päättäminen

Ensimmäinen
versio säännöistä
ja hallintomallista

Periaatteet esitellään
jäsenjärjestöille
syyskokouspäivillä

Ensimmäinen versio
vaihtoehdoista

Jäsenjärjestöjen substanssiosaajat ja henkilöstö mukana työryhmissä
Työryhmien kokoukset Henkilöstöinfot (kerran kuussa)

Muutosviestintä

Viestintäryhmä
valmistelee

Alueyhteistyö

Kenttäjohtaja
valmistelee

Jäsenjärjestötapaamiset (noin kerran kuussa - isot liitot, keskisuuret/pienet,
mikrot, muut järjestöt, aluejärjestöt)

Viestinnän
tavoitteet
Alueyhteistyön
tavoitteet
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UJ:n
HALLITUS
Jäsenjärj.
tarjottavat
tukipalvelut
Henkilöstö
Valtionavut
ja var.hank.

Kokous 27.8.

Kokous 4.9.

1

2

Työryhmä valmistelee toimeksiannon
pohjalta

Kokous 5.10.

3

Nykyiset tarjonnan
kuvaaminen
Työpajat jäsenjärjestöille

Kuvaus nykytilasta

Taloushallinto

Työryhmä valmistelee toimeksiannon
pohjalta

Selvitetään ratkaisuja
ja tehdään laskelmat

Hallituksen päätös

Tietotekniikka

Työryhmä valmistelee Ulkopuolinen selvitys
toimeksiannon
IT-arkkitehtuurista ja
pohjalta
muutosprojektista

Hallituksen päätös
projektin käynnistämisestä

Työryhmä valmistelee

Kuvaus nykytilasta

Työryhmä valmistelee

Kuvaus nykytilasta

Nimi ja visuaalinen ilme

Edustukset,
verkostot

4
Hallituksen päätös
jäsenjärjestöjen
tukipalveluista

5

6
Jäsenjärjestöjen Mukana
TTS2013:ssa
kannanotot
syyskokouspäivillä

Yksiköiden tms.
johtajien valinta

Hallitus linjaa
halutun lopputuloksen
vuodelle 2013

Neuvottelut OKM:n ja kumppaneiden kanssa

Osakeyhtiöt
ja säätiöt
Osto/palv.
sopimukset

Kokous 30.10. Kokous 20.11. Kokous 17.12.

Pääsihteeri valmistelee
henkilöstöasioita
(Organisoitumisen vaihtoehtojen valmistelu)
(ml. toimitilat)
Valmisteleva ryhmä
valmistelee
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Ensimmäinen versio
tulevaisuuden
suuntaviivoista

Hallituksen päätös

Suunnitelma ja
muutosprosessi

Hallituksen päätös

Hallituksen päätös

Työryhmä valmistelee

Kuvaus nykytilasta

Hallituksen päätös
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