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Suomalaisessa liikuntayhteisössä meillä on tällä hetkellä kaksi isoa tavoitetta. Meidän on saatava aikaan 
lisää liikettä. Toinen keskeinen tavoite on suomalaisen huippu-urheilun menestyminen. Nämä tavoitteet eivät 
ole ristiriidassa keskenään vaan tukevat toisiaan. Suomalainen liikuntakulttuuri vahvistuu 
kokonaisuudessaan, kun onnistumme näissä kahdessa isossa tavoitteessa. 
 

Suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa on käynnistynyt uuden toimintatavan aika. Keskiössä ovat urheilija, 
liikkuja ja kokonaisvaltaisen kansallinen liikunta- ja urheilukulttuurin arvostaminen ja kehittäminen. Mennyttä 
ovat toisiaan kampittavat urheilujärjestöt, yksinään puurtavat urheilijat ja liikunnan ja huippu-urheilun 
vastakkainasettelu. Tätä päivää ovat ilo, innostus, intohimo, yhdessä tekeminen ja respect. Ne synnyttävät 
tarinoita ja esikuvia, jotka liikuttavat meitä kaikkia, niin tunnetasolla kuin fyysisestikin.   
 

Järjestötasolla isona muutoksena on se, että aikaisemmin toimijoita ylätasaolla oli Suomen Liikunta ja 
Urheilu, Nuori Suomi, Kuntoliikuntaliitto ja Olympiakomitea. Nyt Valolla ja Olympiakomitealla on yhteinen 
organisaatio. Kaikki ne asiat, jotka on järkevää tehdä yhdessä toteutuvat tällä hetkellä yhteisessä 
organisaatiossa. Päällekkäisyydet on purettu.  
 

Aluetasolla on käynnissä iso yhteinen työ, jossa aluejärjestöt, akatemiat, urheiluopistot ja lajien alueelliset 
toiminnot yhdessä miettivät toimintatapaa, jolla yksittäistä liikkujaa ja urheilijaa voidaan tukea parhaalla 
mahdollisella tavalla. Olemme saaneet aikaan isoa muutosta ja toiminnan tehostamista, josta olemme 
ylpeitä. Voimakas tahtotilamme on, että yhdessä tekemisen on tulevaisuudessa oltava vielä tiiviimpää niin, 
että siitä seuraa aidosti mitattavissa oleva tason nosto toiminnan laadussa. Vain tällä tavoin pystymme 
tuomaa uutta energiaa liikkujien, kilpa- ja huippu-urheilijoiden, valmentajien, seuratoimijoiden ja 
urheilutyöntekijöiden arkeen 
 

Suomalaiset liikunta- ja urheilujärjestöt ovat yhdessä hyväksyneet tavoitteen olla maailman liikkuvin 
urheilukansa vuonna 2020. Huippu-urheilussa pyrimme olemaan paras Pohjoismaa 2020-luvun aikana 
 

Liikuntakulttuurimme näkyvin osa on huippu-urheilu. Tämän päivän huippu-urheilussa on kyse yksilöllisten ja 
yhteisöllisten unelmien tavoittelusta, rajojen rikkomisesta ja asialleen omistautumisesta. Oman 
suorituskykynsä hiominen äärimmilleen vuosikausien harjoittelun tuloksena on aina ihailtavaa ja 
arvostettavaa, riippumatta siitä millaiseen menestykseen se johtaa. Juuri tällä hetkellä suomalainen huippu-
urheilu on vahvasti matkalla Rion Olympialaisiin, ja se matka liikuttaa kaikkia suomalaisia lopputuloksesta 
huolimatta. 
  

Liikkumattomuus on noussut viimeisen vuoden aikana isosti esille yhteiskunnassamme. On laskettu, että 
liikkumattomuus tuo jopa 2 miljardin euron kustannuksen vuosittain yhteiskunnalle. Summa on valtava. 
Liikkeen lisääminen ei rajoitu pelkästään yksilötasolle vaan mielestäni koko yhteiskunta tarvitsee lisää liikettä 
ja dynamiikkaa. Suomen julkinen talous on ollut jo vuosia alijäämäinen, työmarkkinatilanne on vaikea, vienti 
ei vedä, ikääntyvä väestö kasvattaa menoja eikä heikosta talouskasvusta ole talouden epätasapainon 
korjaajaksi. Maamme tarvitsee kipeästi uusia ratkaisuja haasteisiin. Liikettä tarvitaan lisää paitsi ihmisiin ja 
organisaatioihin, myös mielentilaamme. Edessä ovat ajat, joissa tarvitsemme aktiivista toimintaa ja 
päätöksentekoa. Vetreys sekä kropassa että mielessä tulee ottaa täyteen käyttöön. 
 

Turhan usein liikunnan ja urheilun julkikuva rajoittuu suorituksiin, tuloksiin ja tilastoihin. Se ei ole liikunnan ja 
urheilun koko kuva. Liikunnan ja urheilun vaikutukset yhteiskuntaan ovat huomattavia esimerkiksi 
urheilutapahtumien talousvaikutusten ansiosta. Lisäksi liikunnan ja urheilun maailma tarjoaa Suomessa 
tuhansia työpaikkoja urheilemisen ja valmentamisen ulkopuolella, esimerkiksi hallinnon, viestinnän, 
markkinoinnin, kansanterveyden ja opetustoiminnan aloilla. Lapsena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on 
paras pohjakoulutus kaikille liikunnan ja urheilun aloille. Sama elämäntapa palvelee sekä huippu-urheilun 
tavoitteita että kansakunnan hyvinvointiin ja tuottavuuteen liittyviä tavoitteita. Liikunta ja urheilu kulkevat käsi 
kädessä, ja yhdessä niillä on erittäin laaja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 
   

Suomalaisen liikunnan ja urheilun uudessa toimintatavassa meillä kaikilla on suuri vastuu. Meillä on 
mahdollisuus osallistua, ja meillä on vastuu osallistua suomalaisen hyvinvoinnin rakentamiseen. Se ei 
kuitenkaan voi tapahtua pakolla tai vanhoihin tapoihin tukeutumalla. 2000-luvun suomalaiset haluavat 
liikunnasta enemmän kuin perinteistä hikeä ja ilon tai epäonnen kyyneleitä. Nykyajan ihmisille liikunnan ja 
urheilun on kyettävä antamaan vaikuttavuutta, energiaa ja elämyksiä. Niitä syntyy kaikkialla missä ihmiset 
liikkuvat ja urheilevat ja nauttivat tekemisestään. Niin jääkiekon olympiafinaalin kulmaväännöissä kuin 
ikämiesten höntsäpeleissäkin, niin Timanttiliigan kirikamppailuissa kuin meidän jokaisen omilla 
lenkkipoluillammekin. Ja yhdessä niistä syntyy suomalaisen liikunnan ja urheilun uusi menestyskulttuuri - 
meidän kulttuurimme.  


