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Esipuhe 
 

 
Suomen Taidoliitto on laatinut historiansa aikana jo monta strategia-asiakirjaa. Tämä 
osoittaa jo aiemmin Suomen Taidoliiton toiminnan olleen suunnitelmallista ja laadukasta. 
Laadittaessa uutta strategiaa vuosille 2012-2016 halusimme kehittää toimintaamme 
entisestään pidentämällä strategian suunnitteluvaihetta ja kuuntelemalla kentän ääntä 
aiempaa enemmän.   
 
Strategiaa tarvitaan antamaan punainen lanka lähivuosien toiminnalle. Siitä selviää suunta, 
johon toimintaa halutaan viedä. Yhdentyminen Suomen Karateliiton kanssa sekä 
perinteistä järjestötoimintaa koskevat muutokset ovat tuoneet oman lisänsä tulevaisuuden 
suunnittelulle.  
 
Haluamme tehdä Suomen Taidoliiton omaa organisaatiota joustavammaksi ja 
kevyemmäksi. Toivomme laajaa osallistumista kentältä Suomen Taidoliiton ja lajin piirissä 
tapahtuvaan järjestötoimintaan. Kunnioitamme perinteitä säilyttämällä innovatiivisen 
toimintatavan, jossa etsitään myös uusia toimintatapoja, jotka sopivat aikaisempia 
paremmin muuttuneeseen toimintaympäristöön. 
 
 
Tuomas Kosonen,  
puheenjohtaja 
Suomen Taidoliitto ry 
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Johdanto 
 
 
Strategiakausi 2008-2011 on päättymäisillään ja on aika luodata katseet tulevaisuuteen. 
Strategiaa on ollut luomassa Suomen Taidoliiton hallituksesta ja lajipäälliköstä koostunut 
työryhmä, jota ovat ryydittäneet Suomen Taido Dan-yhdistyksen näkemykset sekä kentän 
mielipiteet. 
 
Suomen Taidoliiton on pystyttävä toimintakykyisenä niin yhdentymisessä Suomen 
Karateliiton kanssa kuin suomalaisen liikuntakulttuurin ja järjestötyön muutoksessakin. 
Tavoitteena tulevalla strategiakaudella 2012-2016 on, että liiton sekä lajin toimintaa leimaa 
innovatiivisuus, läpinäkyvyys ja osallistuminen. 
 
Työryhmä halusi pidentää strategiakautta edellisen nelivuotisen sijaan viisivuotiseksi, jotta 
ehdittäisiin paremmin jalkauttamaan strategiatyötä kaikille tasoille ja panostaa huolellisesti 
eri painopistealueisiin. 
 
Painopistealueiksi valikoituivat kaikkien tahojen yhteisen pohdinnan jälkeen: Taidon 
aloittaminen ja harrastuksen jatkaminen; Koulutustoiminta  osaavampia opettajia ja 
laadukkaampaa taidoa; Markkinointi, viestintä, näkyvyys - oikeat viestintäkanavat oikeissa 
paikoissa liitto- ja seuratasolla sekä sitoutuminen junioritoimintaan kaikilla toiminnan 
tasoilla sekä junioriohjaajien arvostuksen nosto. 
 
Strategiatyöryhmä jatkaa työtään auki kirjoittamalla tavoitteita konkreettisiksi 
toimenpiteiksi eri vuosille.  
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Tausta ja tarve 
 
 

Miksi haluamme, että taidoa harrastetaan Suomessa 
 
Suomen Taidoliiton hallitus keräsi ajatuksia yhteen strategiatyön yhtenä tehtävänä:  

 
 "Taido on monipuolinen laji, jossa yleviä periaatteita ja sisäänrakennettuja 

mekanismeja, jotka kehittävät harjoittelijan luovuutta, itsetuntoa, fyysisiä 
ominaisuuksia ja hahmotuskykyä"  

 
 "Liikuntakulttuurin rikastaminen." 

 
 "Taido on tuonut itselleni paljon itseluottamusta, ikimuistoisia kokemuksia ja 

ystäviä eli haluaisin/ näen taidon "voiman" ja haluan sitä edelleen levittää" 
 

 "Lajina taido on (potentiaalisesti) todella liikunnallisesti monipuolinen ja hauska 
yhteisöllinen yksilölaji" 

 
 "Taidolla on annettavaa ihmisille" 

 
 "Taido on ainutlaatuinen laji" 

 
 "Hyvä harrastus." 

 
  

 
 "Vastaveto kiireelle" 

 
  

 
 "Suomessa on 40 vuotta taidohistoriaa, 40 vuotta ei kuitenkaan riitä. Historian 

pohjalta voimme kehittyä paremmiksi." 
 

 "Taido on hyvä harrastus lapsille ja aikuisille" 
 

  
 

  
 

  
 

  

 
 
Liikunnan tulevaisuudennäkymät valtakunnallisesti 
 

 
Jukka Pekkala & Juha Heikkala. 2007. (LIITE) 

 
1. Liikunnan yhteiskunnallisen aseman kannalta katsottuna liikunnan ja urheilun 

tilanne on hyvä. Liikunta ja urheilu ovat edelleen selvästi lasten ja nuorten 
suosituin harrastus. Aikuisväestönkin liikunnan osalta Suomi on kärkimaita 
kansainvälisesti verrattuna. 
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2. Arkiliikunnan määrä on vähentynyt, osana arkea tapahtuvasta yleisestä 
liikunnallisesta aktiivisuudesta on siirrytty yhä enemmän kalenteroituun, 
paloiteltuun, paketoituun ja tuotteistettuun liikuntaan. 

 
3. Jäsenten, asiakkaiden ja viranomaisten odotukset liikuntatoimintaa, sen laatua ja 

turvallisuutta kohtaan ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen. 
 

4. Harrastettujen liikuntalajien määrä on kasvanut merkittävästä ja liikuntamuodot 
ovat kirjavoituneet. 

 
5. Liikuntatoiminta on monella tasolla ammattimaistunut ja vakiintunut 

(institutionalisoitunut). 
 

6. Vaikka vapaaehtoisten absoluuttinen määrä on kasvanut, vapaaehtoisten 
suhteellinen osuus seurayksikköä kohden on pysynyt ennallaan tai vähentynyt. 
Seurakoot ovat pienentyneet. 

 
7. Pitkäjänteinen sitoutuminen seuratoimintaan on vähentynyt. Kuluttajamainen 

käyttäytyminen, erilaisten liikuntaharrastusten kokeileminen on lisääntynyt. Nämä 

kiinnity aikaisempien sukupolvien tapaan pitkäjänteisesti seuratoimintaan ja 
varsinkaan sen hallintoon. Samalla seuratoiminta on sisäisesti eriytynyt ja 
projektimaistunut. 

 
8. Osalla väestö on sekä maksukykyä että -maksuhalukkuutta. Kyseessä eivät ole 

vain liikuntakulttuurin muutokset, vaan koko suomalaisen yhteiskunnan 
palvelullistumisen ja kuluttamisen trendit, joissa korostuu asiakkuus asenteena ja 
kuluttaminen elämäntapana riippumatta siitä mistä yhteiskunnan sektorista on 
kysymys. 

 
9. Kansalaistoiminnan kohdalla liikuntaseurojen ja -järjestöjen rooli 

hyvinvointipalvelujen toteuttamisessa riippuu paljolti siitä, onko niillä halua ja 
kykyä vastata sellaiseen hyvinvointipalvelujen kysyntään, joka ei ole perinteisen 
seuratoiminnan luonteen mukaista. 

 
 

 

Katsaus liiton strategiaan 2008-2011 ja sen toteutumiseen 
 
Vuosien 2008-2011 strategian yksiselitteinen tavoite oli liiton jäsenmäärän kasvattaminen. 
Päämärän saavuttamisen keskeisinä toimenpiteinä olivat: taidoliiton viestintäsuunnitelman 
laatiminen, junioritoiminnan tuen tehostaminen, uusien seurojen ja etäpisteiden perusta-
minen, laajamittaisen toimintasuunnitelman laatiminen arvokisavuosien ympärille sekä 
koulutusjärjestelmän uudelleenarviointi. 
 
Liitolle luotiin viestintäsuunnitelma vuonna 2008, jota onkin hyödynnetty aktiivisesti aina 
vuoteen 2011 saakka ja jonka käyttöä jatketaan edelleen. Nämä määritelmät/mielikuvat 
sisältyivät luotuun perusviestiin ja tavoitekuvaan:  

 liikkuvuus, liike, dynaamisuus 
 kehittyvä, mukana läpi elämän 

 haaste, henkinen kasvu 

 kunnioitus, arvokkuus, sosiaalisuus, kannustavuus 
 
Mediaviestinnässä rakennettiin taidon ja taidoliiton imagoa ja yleistä tunnettuutta yhteis-
kunnassa ja urheiluviestinnän kentässä. Perusviesti on esiintynyt kaikissa liiton puolesta 
lähteneissä lehdistötiedotteissa tarvittaessa eri kanaville räätälöitynä: Taido on japanilainen 
kamppailulaji, jossa liikutaan kolmiulotteisesti. Taido sopii kaikenikäisille ja antaa mahdolli-
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suuden pitkäjänteiseen harrastamiseen ja itsensä kehittämiseen. Taidoyhteisö on kannus-
 

 
Viestintäsuunnitelmassa mainittu näytösryhmä ei toteutunut strategiakaudella. Junioreiden 
vanhempiin, nuoriin aikuisiin korkeakoulu-paikkakunnilla, opiskelijoihin ja alakouluikäisiin 
lapsiin kohdennettu viesti ei ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla läpi, sillä suoraan 
kohderyhmiin kohdentuvia projekteja ei ole ollut. Liiton viestintäsuunnitelmaan kirjattu ta-
voite oli kustantaa koko Suomea kattavaa taidon kurssi-ilmoitus, mitä ei ole kuitenkaan to-
teutettu. yhtenä merkittävänä syynä tähän valtakunnallisen kampanjan toteutumisen puut-
tumiseen on ollut se, että mainos saavuttaa henkilöitä paikkakunnilla, joiden läheisyydessä 
ei ole mahdollisuus harrastaa lajia.  
 
Toimittajaperehdytys järjestettiin tavoitteiden mukaisesti, mutta vielä ei päästy siihen, että 
jokaisella taidopaikkakunnalla olisi oma taido-toimittaja ja että vuoden taidokan valitsisi 
lehdistö. 

 
Nuorisotoiminnan oma strategia tähtäsi siihen, että vähintään kolme uutta seuraa/ryhmää 
perustettaisiin ja liitolla olisi vuonna 2011 vähintään kaksi uutta sinettiseuraa, joissa kaikki 
ohjaajat ovat koulutettuja. Sinettiseurojen määrä ei strategiakaudella 2008-2011 kuiten-
kaan lisääntynyt. Junioriohjaajakoulutuksessa on kuitenkin vuosittain käynyt 5-10 ohjaajaa 
vuosittain. Talouden osalta tavoitteena oli, että liiton talousarvion lasten ja nuorten toimin-
nan osuus olisi nelinkertainen vuoteen 2011 mennessä verrattuna 2007 talousarvioon. Ra-
hallisia resursseja ei ole pystytty kuitenkaan kohdentamaan junioritoimintaan siinä määrin, 
mitä tavoiteltiin eikä tavoitteita näin ollen saavutettu. Nuorisotoiminnan strategiassa tavoi-
teltiin myös seurojen panosta ja sitä, että kaikilla liiton jäsenseuroilla on ajan tasalla olevat 
www-sivustot. Kaikilla seuroille ei ole edelleenkään omia internetsivuja ja myös olemassa 
olevien internetsivujen laadussa on osan kohdalla parannettavaa. Aktiivisuuden osalta ta-
voitteena oli, että alle 12-vuotiaille olisi järjestetty joka vuosi useita leirimahdollisuuksia. 
Tällä hetkellä alle 12-vuotiaita koskee Suuri Budoleiri, joka on kasvattanut suosiotaan vii-
meisten kahden vuoden aikana sekä junnujen syysleiri. 
 
Uusia seuroja ja etäpisteitä on syntynyt tai synnytetty nihkeästi.  Etäpisteitä on jollakin 
asteikolla mitattuna tällä hetkellä Padasjoella ja Loviisassa. Uusi Taido-Core mahdollistaa 
etäpisteiden perustamisen ainakin valmiin toimintarungon osalta. Harjoituspaikat ovat 
haaste erikseen. 
 
Vuoden 2013 arvokilpailuihin on alettu valmistautumaan hyvissä ajoin ja siinä on 
saavutettu melko hyvin asetetut tavoitteet. Tapahtumalle on saatu 3-vuotisia 
yhteistyösopimuksia, omat internetsivut sekä logo, varainhankintatuotteita että 
markkinointivideo.  
 
Koulutusjärjestelmää on strategian mukaisesti uudistettu 2009-2010 VOK-hankkeen kautta. 
VOK-hanke oli Suomen Liikunnan ja Urheilun, Suomen Valmentajien, Nuoren Suomen, 
Suomen Olympiakomitean ja Suomen Kuntoliikuntaliiton yhteishanke. Taidon osalta 
tarkoituksena oli selkeyttää 2. ohjaajatason pirstaloitunutta rakennetta ja luoda uusi 
koulutus paikkaamaan puutteita sisällöissä. Hankkeen aikana liitolla oli puolipäiväisenä 
hanketyöntekijänä Sanna Solismaa. Syksyn 2009 aikana hankeryhmä kartoitti VOK-
perusteet peilaten niitä Suomen Taidoliiton ohjaajakoulutusjärjestelmään. Kartoituksen 
pohjalta Taidoliiton koulutusjärjestelmä uudistettiin 1. ja 2. tasolla vastaamaan paremmin 
VOK-perusteita. Työn tuloksena koulutusjärjestelmään tuli mukaan kaksi uutta koulutusta; 
Arviointi ja palaute (8h) sekä Taidovalmennus ja  valmentautuminen (60h).  Hankkeen 
tavoitteena oli myös lisätä koulutusjärjestelmän tunnettuutta ja koulutusten 
houkuttelevuutta.  
 
Jäsenmäärä ei ole 2008-2011 välisenä aikana noussut ja taidolla on muiden perinteisten 
kamppailulajien tavoin haasteita saada harrastajia ja näkyvyyttä. Tällä hetkellä 
suoraviivaisemmat lajit ovat enemmän esillä ja saavat näkyvyyttä. Myös muiden llajien 
toimintakulttuuri on toisenlainen (puolikaupalliset ja kaupalliset kamppailu- ja 
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kamppailuliikuntakeskukset oheispalveluineen) verrattuna taidon 
seuratoimintaperusteiseen lajikulttuuriin. 

 
 

Strategiatyön 2012-2016 vaiheet vuonna 2011 
 

Ensimmäinen strategiapalaveri pidettiin 12.3.2011. Paikalla olivat edustajat Suomen 
Taidoliiton hallituksesta sekä Suomen taidopresidentti Jari Tuominen. Tavoitteena oli etsiä 
taidon kehittämisen kannalta merkittävimmät teemat ja luoda formaatti sille, miten 
saadaan kentän ääni parhaiten kuuluviin Seurapäivän ja Yleisleirin yhteydessä pidettävissä 
moduuleissa. 
 
Seurapäivässä 9.4.2011 työstettiin liiton tulevia suuntaviivoja vapaamman 
ryhmätyöskentelyn kautta. Päivässä keskityttiin erityisesti liiton toiminnan kehittämiseen 
seuranäkökulmasta.  
 
Yleisleirillä 23.4.2011 esitettiin taidokansalle kysymys: mitä ja millaista taido 
tulevaisuudessa on ja miten sitä pitäisi tehdä, jotta se olisi laadukasta kautta linjan ja 
harrastajamäärät lisääntyisivät. Leirin yhteydessä pidettiin noin kahden tunnin mittainen 
keskustelutilaisuus, jossa seurojen oli mahdollisuus vaikuttaa taidon tuleviin suuntaviivoihin.  
 
Strategiatyötä jatkettiin heti käytännöllä. Ensimmäisessä kokoontumisessa vahvistui ajatus 
siitä, että taidoharrastuksen aloittamista tulee helpottaa ja alkutaipaleelle on kehitettävä 
jotakin uutta. Ensimmäisen palaverin jälkeen kerättiin työryhmä, joka aloitti kehittämään 
Taido Corea. Ryhmä kokoontui pienryhmissä sekä isommissa kokoonpanoissa kevään ja 
kesän 2011 aikana. Loppupalaveri pidettiin 27.7.2011. 
 
Ensimmäiset n. 60 Taido Core ohjaajaa koulutettiin 21.8.2011 Järvenpäässä. 
Varsinaiseen strategiatyöhön palattiin 3.8.3011, kun hallitus kokoontui alkuvuodesta 
hankitun tiedon valossa luomaan tiedosta strategian painopisteitä, visiota ja uudistamaan 
arvoja. 
 
12.9.2011 hallitus keskittyi palaverissaan taidon ja karaten yhteistyön sekä uuden 
valiokuntarakenteen kehittämiseen ja vahvisti vuosikokoukselle esitettävän strategian sekä 
uudet arvot. 
 
Seuraava strategiapalaveri pidetään 8.12.2011, jolloin tarkoitus on syventää 
vuosipainotuksia ja jäsennellä tarkemmin uuden valiokuntarakenteen eri osien tehtäviä. 
Vuosipainotuksilla tarkoitetaan strategiassa esiin tuotujen eri painopistealueiden 
painottamista eri vuosina ja myös taloudellisten resurssien suuntaamista kulloinkin 
painotettuun alueeseen. 
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Visio 
 
 
Lajina:  

 
Taido on kamppailulajina yleisesti tunnettu ja on todellinen vaihtoehto muiden 
liikuntaharrastusten rinnalla.  
  
 

Organisaationa:  
 
Taido on yhteisönä ketterä ja uusiutumiskykyinen, ja se pystyy luontevasti omaksumaan 
erilaisia toimintamalleja. 

 
Liiton arvot 
 

 
  

Sosiaalisuus ja kannustavuus 

Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys 

Dynaamisuus ja luovuus 

Arvokkuus ja kunnioitus 

Harjoittelu ja hyvinvointi 

TAIDO  
- Mukana läpi elä-

män eri vaiheiden ja 
toiminnan eri ker-

rosten 
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Strategia 2012-2016 
 
 
Taidon aloittaminen ja harrastuksen jatkaminen 
 

• Aloituksen edelleen kehitys 
• Seurojen innostaminen ja kannustaminen tekemään asioita myös uusin tavoin.  
• Kaikki seurat mukaan 
• Uudet toimintaympäristöt, uudet toimipisteet 
• Yhteiskamppailulliset alkeiskurssit 
• Muiden kuin core-ryhmien sisällöntuotanto 
• Harrastusmahdollisuudet muiden urheiluseurojen alla 
• Kansalaisopistot, työväen ja aikuisopistot 

• Tavoite: Taidon voi aloittaa ja sitä voi harrastaa monilla eri tavoilla. 
 

Koulutustoiminta  osaavampia opettajia ja laadukkaampaa taidoa 
 

• Tarjotaan taidoharrastuksen alusta alkaen sisällöllistä osaamista oman tason mukaan 
kaikille vyöarvoille -> jatkuva prosessi 

• Hyviä opetuskokonaisuuksia, jotta saadaan osaavia ja karismaattisia opettajia  
• Eriytetään harrastajille itsensä kehittämiseen tähtäävä ja ohjaamiseen tähtäävä 

koulutus 
• Taidon teoriatiedon syventäminen 
• Varmistettava, että tulevaisuudessakin on hyviä kouluttajia  

• Tavoite: Osaavampia opettajia - laadukkaampaa taidoa 
 

Markkinointi, viestintä, näkyvyys - oikeat viestintäkanavat oikeissa paikoissa liitto- ja 
seuratasolla 
 

• Sosiaalinen media 
• Markkinointi- ja viestintämateriaalin tuottaminen eri kohderyhmille 
• Viestintästrategian jalkauttaminen seuratasolle 
• Laji-identiteetti ja taidon imagon kiteyttäminen 
• Seurojen sitouttaminen markkinointiin 
• Julkisuuskuvan hallinnointi 
• Yhteinen viesti kaikilla tasoilla 

• Tavoite: Yhteinen viesti taidosta lajina 
 

Sitoutuminen junioritoimintaan kaikilla toiminnan tasoilla sekä junioriohjaajien 
arvostuksen nosto 
 

• Taido Kidsin tuotteistaminen 
• Junioritoiminnan tärkeyden ymmärtäminen 
• Juniorit -> nuoret -> vanhemmat  

• Ryhmien integroinnin kehittäminen 
• Sitoutuminen -> hallitus, seurat, talous 
• Arvostuksen nosto: Tapahtumiin/ koulutuksiin/ leireille junnuosio 

• Tavoite: Parhaat ohjaajat junioritoiminnassa ja junioriryhmiä kaikissa 
seuroissa. 
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Organisaatiorakenne 
 
Vision  on yhteisönä ketterä ja uusiutumiskykyinen, ja se pystyy luontevasti 

 toteuttaminen myös rakenteen kautta: 
 
Aiemman kuuden päätöksentekoa valmistelevan valiokunnan tehtävät jakautuvat jatkossa kahden 
isomman valiokunnan kesken. Uudistuksen tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja poistaa päällekkäistä 
työtä valiokuntien osalta. Palvelutaso säilyy ennallaan rakennemuutoksesta huolimatta. Liitto 
mahdollistaa Suomessa laadukkaan ja kansainvälisesti yhtenäisen taidon harrastaminen läpi elämän. 
Toiminnassa kiinnitetään huomiota eettisten arvojen toteutumiseen. 
 
Hallitus vastaa viestintä- ja seurapalvelujen sekä lajipalvelujen toteutumisesta. Niiden lisäksi 
perustetaan tarvittaessa työryhmiä. 
 
 
 
 

Viestintä- ja 
seurapalvelut 

- Taloushallinto ja 
materiaalinvälitys 

-Tiedotus ja viestintä 

- Seurapalvelut 

Lajipalvelut 
- Koulutus 

- Nuorisotyö 

- Valmennus 

- Kilpailu- ja tuomaritoiminta 

L
a
ji

p
ä

ä
ll

ik
k

ö
 

Yhteistyö 

Taidon 
Hallitus/  

Johtoryhmä/ 
Lajikollegio 
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Liite 
 

 
 

 
Jukka Pekkala & Juha Heikkala. 2007. 
 
Liikunnan yhteiskunnallisen aseman kannalta katsottuna liikunnan ja urheilun tilanne 
on hyvä. Liikunta ja urheilu ovat edelleen selvästi lasten ja nuorten suosituin harras-
tus. Aikuisväestönkin liikunnan osalta Suomi on kärkimaita kansainvälisesti verrattuna.  
Huippu-urheilu seurattua ja haluttua viihdettä. Seuratoiminnassa on mukana ½ miljoonaa 
vapaaehtoista. Liikunta on hyväksytty osana modernin ihmisen elämäntapaa ja identiteet-
tiä. Toisaalta kaikki aikuisväestöstä tai nuorista eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. 
Liikunta- ja terveyskäyttäytymisen on varsinkin nuorten kohdalla polarisoitunut, toiset ovat 
hyvin aktiivisia, toiset hyvin passiivisia. Passivoituminen johtaa helposti sosiaaliseen syrjäy-
tymiseen. Arkiliikunnan määrä on vähentynyt, osana arkea tapahtuvasta yleisestä liikunnal-
lisesta aktiivisuudesta on siirrytty yhä enemmän kalenteroituun, paloiteltuun, paketoituun 
ja tuotteistettuun liikuntaan. Erilaiset vapaa-ajan harrastukset kilpailevat liikuntaan käyte-
tystä ajasta. Jäsenten, asiakkaiden ja viranomaisten odotukset liikuntatoimintaa, sen laatua 
ja turvallisuutta kohtaan ovat kasvaneet ja kasvavat edelleen. 

 
Liikuntakulttuuri erilaisine toimintoineen on kasvanut merkittävästi sekä määrällisesti 
että laadullisesti parin kolmen viimeisen vuosikymmenen aikana. Harrastettujen 
liikuntalajien määrä on kasvanut merkittävästä ja liikuntamuodot ovat kirjavoituneet. 
Liikuntakulttuuri on eriytynyt, mosaiikkimaistunut, yhtenäisrakenteet ovat ainakin osin 
purkautuneet sekä yhteiskunnassa että liikuntakulttuurissa. Seurauksena ovat erilaiset, jopa 
yhteismitattomat toimintamuodot. Perinteisen liikunnan seura- ja järjestötoiminnan rinnalla 
elää markkinoistunutta urheilu- 
harrastustoimintaa. 
 
Liikuntakulttuuri myös 
toteuttavat liikuntaa. Liikuntakulttuurin eriytyminen jatkuu. Liikuntatoiminta on monella 
tasolla ammattimaistunut ja vakiintunut (institutionalisoitunut). Vakavuuden aste  
systemaattisuus, suunnitelmallisuus ja määrätietoisuus  on noussut niin huippu-urheilussa 
kuin seuratoiminnassakin. Huippu-urheilussa tarvitaan merkittävää panostusta, yhä 
määrätietoisempaa ja systemaattisempaa toimintaa menestyksen saavuttamiseksi. 
Seurojen jäsenkunnan  tai jopa asiakaskunnan  odotukset ja vaatimustason toimintaa 
kohtaan ovat kasvaneet. Jäsenet ovat (kuluttajina) entistä tietoisempia oikeuksistaan, 
osaavat vaatia palvelua sekä asettavat vaateita ja velvoitteita seuran toiminnalle. Jatkuvan 
kasvun, kehittymisen ja kuluttamisen hyvinvointiyhteiskunnassa myös liikuntakulttuuri 
on kasvanut, kehittynyt ja muuttunut kulutusorientoituneeksi monelta osin. Tämä 
perustrendi tullee 
lähitulevaisuudessakin jatkumaan. 

 
Liikunnan harrastaminen tapahtuu aina joissain puitteissa, esimerkiksi liikuntatiloissa ja 
jonkun organisoimana. Näitä liikuntaa tukevia puitteita tai rakenteita luovat sekä kan-
salaistoiminta itsessään että julkinen ja yksityinen sektori.  Kansalaistoiminnan rakentei-
ta ovat ennen kaikkea organisoitu seuratoiminta. Julkinen sektori on pääasiassa vastannut 
liikunnan edellytyksistä liikuntapaikkojen suhteen, yksityinen sektori on vuorostaan toteut-
tanut erilaisia kaupallisesti organisoituja liikuntapalveluja. Kullakin näistä sektoreista edes-
sään muutoksia, jotka heijastuvat myös liikunnan ja urheilun harrastamiseen sekä harras-
tamista tukeviin rakenteisiin.  
 
Kansalaistoiminnassa avainkysymyksiä on vapaaehtoisten määrä ja sen kehitys. Toisin 
kuin yleisesti luullaan, liikunnassa vapaaehtoisten määrä on parin viimeisen vuos i-
kymmenen aikana hieman kasvanut. Kasvua selittää erityisesti naisten lisääntynyt osal-
listuminen vapaaehtoistoimintaan. Toisaalta samaan aikaan liikunta- ja urheiluseurojen 
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määrä on sekin kasvanut. Näin ollen vaikka vapaaehtoisten absoluuttinen määrä on kasva-
nut, vapaaehtoisten suhteellinen osuus seurayksikköä kohden on pysynyt ennallaan tai vä-
hentynyt. Seurakoot ovat pienentyneet. Tämä osaltaan selittää arviot siitä, että vapaaeh-
toisten määrä on vähentynyt. Vapaaehtoistoiminnalle on edelleen kysyntää, varsinkin eri-
laisiin kestoltaan rajattuihin tapahtumiin ja tempauksiin löytyy vapaaehtoisia. Ihmisillä on 
halukkuutta osallistua henkilökohtaisesti merkitsevään ja palkitsevaan vapaaehtoistoimin-
taan. On hyvinkin mahdollista, että lähitulevaisuudessa vapaaehtoisten määrä liikuntakult-
tuurissa edelleen jonkin verran kasvaa.  
 
Vapaaehtoisten määrän rinnalla merkittävä muutos on tapahtunut vapaaehtoisuuden 
laadussa.  
Pitkäjänteinen sitoutuminen seuratoimintaan on vähentynyt. Kuluttajamainen käyttäy-
tyminen, erilaisten liikuntaharrastusten kokeileminen on lisääntynyt. Nämä näkyvät 

m-
pien sukupolvien tapaan pitkäjänteisesti seuratoimintaan ja varsinkaan sen hallintoon. Sa-
malla seuratoiminta on sisäisesti eriytynyt ja projektimaistunut. Kansalaistoiminnan uudet 
ilmenemismuodot, sosiaaliset liikkeet ja muu vapaamuotoinen kansalaistoiminta haastavat 
perinteisen järjestötoiminnan. Esimerkkeinä ovat villit sarjat ja paikallinen, omaehtoinen lii-
kuntatoiminta, jotka tapahtuvat järjestöjohtoisen liikuntatoiminnan ulkopuolella. Vapaaeh-
toistoimijoiden, erityisesti lasten vanhempien motiivit olla mukana ovat kohdentuneet ja 
vastikkeellistuneet. Edellinen tarkoittaa sitä, että jos aikaisemmin seura ja sen toiminta it-
sessään oli yksi toiminnan motiivi, niin ajan myötä motiivit ovat esimerkiksi joukkuelajeissa 
kaventuneet koskemaan ensin lajijaostoa ja sitten joukkuetta. Nyt motiivit toimia ovat 
kohdistuneet ja kaventuneet siihen, että omat lapset voivat osallistua liikuntatoimintaan. 

a-
tivat selvää tietoa ja näyttöä siitä, mihin heidän panoksensa menee, mitä (konkreettista) 
sillä saadaan aikaan. Vapaaehtoisuuden laadussa tapahtuneet muutokset syvenevät ihmis-
ten käyttäytymisen muuttuessa yhä kuluttajaorientoituneemmaksi.  
 
Kansalaistoiminnan perusta on edelleen seuroissa toimivissa vapaaehtoisissa ja nä i-
den jäsenyydessä seuroissa. Jäsenyyden idea on siinä, että seuran toimijat itse tuot-
tavat haluamansa toiminnan yleensä yhdessä toimien, talkoovoimin.  Toisaalta jäsenyy-
den rinnalle on tullut asiakkuuden ja kuluttajuuden piirteitä. Osallistuminen ja sitoutuminen 
vähenee tai ainakin kohdentuu rajatummin. Vanhemmat saattavat yhä herkemmin maksaa 

kokeilla ja vaihdella kuten muitakin kulutustuotteita ja -palveluja. Osalla väestö on sekä 
maksukykyä että maksuhalukkuutta. Kyseessä eivät ole vain liikuntakulttuurin muutokset, 
vaan koko suomalaisen yhteiskunnan palvelullistumisen ja kuluttamisen trendit, joissa ko-
rostuu asiakkuus asenteena ja kuluttaminen elämäntapana riippumatta siitä mistä yhteis-
kunnan sektorista on kysymys. 

 
Kansalaistoiminnan kohdalla liikuntaseurojen ja järjestöjen rooli hyvinvointipalvelujen 
toteuttamisessa riippuu paljolti siitä, onko niillä halua ja kykyä vastata sellaiseen hy-
vinvointipalvelujen kysyntään, joka ei ole perinteisen seuratoiminnan luonteen mu-
kaista. Odotuksia liikuntatoimintaa kohtaan on kuitenkin niin jäsenillä, asiakkailla, kuluttajil-
la, viranomaisilla kuin yhteistyökumppaneillakin. Hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvu on 
siinä mielessä liikuntakulttuurin kohtalonkysymys, että se tarjoaa uusia merkittäviä resurs-
simahdollisuuksia, mutta samalla haastaa perinteisen liikunta- ja seuratoiminnan identitee-
tin. Jos liikuntakulttuurin perinteiset toimijat, liikuntaseurat, kunnallinen liikuntatoimi tai alan 
yritykset eivät tartu tähän tilaisuuteen, saattavat yhteiskunnan muut toimijat, erityisesti 
muut kuin liikunta-alan yritykset ja järjestöt tarttua tilaisuuteen ja tyydyttää kasvavaa lii-
kuntakysyntää omilla tarjouksillaan. 

 
 


