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1. Yleistä
1.1 Toiminnan arvot ja päämäärät




asiantuntijuus
luotettavuus
innovatiivisuus

Missio (tarkoitus)
HLU on liikunnan alueellinen palvelu- ja kehittämiskeskus. Tavoitteena on liikuntaa lisäämällä edistää hyvinvointia
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
 Eri toimijoita yhteen saattamalla tavoitteemme on tuottaa lisäarvoa liikuntakulttuuriin 1+1+1 = 4.
Visio (lopputulos)




Alueemme lähes 700 000 ihmistä liikkuvat keskiarvoa enemmän kaikissa ikäryhmissä koko elinkaarensa
ajan
HLU on tunnettu, tunnustettu ja haluttu yhteistyökumppani
Olemme mallina muillekin
o mahdollisimman moni hämäläinen liikkuu aktiivisesti koko elämänsä
– itse valitsemallaan tavalla ja tasolla
o alueellamme asuu, elää, yrittää ja harrastaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti hyvinvoivat ja
terveet yksilöt (verrattuna maamme keskimääräisiin tuloksiin)
o liikuntakulttuurilla on vahva asema yhteiskunnassa
o ajan hengessä toimiva laadukas ja elinvoimainen urheiluseuratoiminta

Periaatteet









ennakkoluuloton asenne kehittämistoimintaan, jossa sallitaan myös epäonnistuminen
verkostomainen toimintatapa ”Yhdessä olemme enemmän”
liikunnan eettisten ja moraalisten arvojen kunnioittaminen
yhdenvertaisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen
kansainvälisyys ja kestävä kehitys
moniarvoisen liikuntakulttuurin vahvistaminen
laatukäsitteemme ”Kerralla kunnolla ja sen teemme minkä lupaamme”
toimimme yli kunta- ja aluerajojen sekä julkiset toimialarajat ylittäen siten, että 1+1+1= 4

Ydintoimintamme ovat




Alueellisen ja paikallisen liikuntakulttuurin vahvistaminen
o Urheiluseurojen elinvoimaisuus
o Kuntayhteistyö
Vaikuttaminen tiedon, informaation ja välillisen resurssiohjauksen keinoin
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1.2 Sisällölliset tavoitteet
Synnyttää
Luoda
Edistää

Lisää liikettä ja parempia urheilutuloksia
Avoin ja nykyaikainen toimintatapa - uutta vahvaa liikuntakulttuuria
Urheiluseuratoiminnan ja kunnallisen liikuntatoimen vahvistumista sekä alueellamme
tehtävän verkostotyön toteuttamista

Näin saadaan elinvoimaa ja lisäarvoa:
 lapsi- ja nuorisoliikunnalle sekä kasvatustyölle
 seuratyölle
 kunto- ja terveysliikunnalle
 kilpa- ja huippu-urheilulle sekä
 työ- ja toimintakykyä ylläpitävälle liikuntatoiminnalle.
Osatavoitteet:
 HLU eli ”Hämäläinen Liikkuu Usein”
 vahvistaa ihmisen koko elinkaaren kestävää liikunnallista elämäntapaa
 luoda liikunnan avulla fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
 lisätä liikuntakulttuurin merkitystä yhteiskunnassa erityisesti korostaen sen kasvatus-, terveys- ja
hyvinvointivaikutuksia
 lisätä kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta
 toimia liikuntakulttuurin ”verkostoveturina”
 edistää alueellisen ja paikallisen liikunnan ja urheilun edellytyksiä ja elinvoimaisuutta sekä edistää vahvan
seuratoiminnan itseisarvon tunnustamista yhteiskunnassa
 kehittää seuratoimintaa kasvatuksellisesti ja eettisesti laadukkaammaksi
 luoda lapsille ja nuorille elinikäisen liikunnan malleja
 innostaa aikuisia kunto- ja terveysliikuntaan sekä kannustaa seuroja lisäämään näiden palvelujen tarjontaa
 toimia seurojen ja kuntien keskeisenä kehittämiskumppanina
 hyödyntää luottamushenkilöiden osaamista HLU:n menestyksen tukena
 osallistua aktiivisesti huippu-, kilpa-, kunto- sekä muita liikuntakulttuurin toimialoja kehittäviin hankkeisiin
 vahvistaa liikunnan kehitystyön avulla liikuntakasvatuksen, kansanterveyden ja -talouden vahvistumista
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1.3 Valitut painopistealueet vuonna 2017
Toiminnan painopisteet
 Seuratoiminnan elinvoimaisuuden vahvistaminen
o ”hallitusammattilainen” kokeilutoiminta
o seurakohtaiset kehittämissuunnitelmat
o nykyaikaiset hallinto- ja toimintamallit
o VOK-peruskoulutus valmentajille ja ohjaajille
o seurojen päätoimisten Tj-klubit
o seurajohdon Pj-klubit
o kuntakohtaiset ”seurapaketit”
o kuntakohtaisten seurafoorumien perustaminen
o sinettiauditoinnit
o kansainvälisen yhteistyön käynnistäminen


Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen
o liikkuva koulu -ohjelman hallinnointi ja toteuttaminen (mm. mentorointi, kehittämistuki ja
arviointityö sisältäen kaikkien 15 aluejärjestön työn koordinoinnin)
o Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanja, 1. ja 2. luokkalaisten liikunnan lisääminen
yhdessä koulujen ja urheiluseurojen kanssa (10 000 lasta)
o lapset ja urheiluseuratoiminta sisältöjen edistäminen
o varhaiskasvatuksen Ilo kasvaa liikkuen -kokonaisuuden toteuttaminen
o leirit ja lajikokeilut – mukana myös soveltava liikunta
o koulutus (seurat, vanhemmat, varhaiskasvatus, perheet, koulut)
o viestintä (kasvatus, terveys, kustannukset, harrastaminen, drop-out)



Harraste- ja terveysliikunnan edistäminen
o harrasteliikkuminen koko ihmisen elinkaarella
o alueellisen terveysliikunnan toteuttaminen
o KKI-hanketuki- ja toteuttamistoiminta
o kuntayhteistyö ja yhteiset toimenpiteet
o harrastamisen mahdollisuuksien lisääminen seuratasolla
o työyhteisöliikunnan edistäminen

Lisäksi läpäisevinä toimintaperiaatteina korostetaan liikunnan yhteiskuntavastuuta sekä laaditun
yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamista kaikessa arjen tekemisessä.
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2. Lasten ja nuorten liikunta
HLU toimii luotettavana ja tunnettuna asiantuntijana tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen, Olympiakomitean,
Aluehallintoviraston, Suomen Vammaisurheilu ja -liikunnan sekä Liikkuva koulu -ohjelman kanssa. Vuoden 2017
aikana sovitaan rooleista uuden Olympiakomitean kanssa. Toiminnan painopiste on koulupäivän ja
varhaiskasvatuksen liikunnallistaminen sekä liikunnan aluejärjestöjen Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta
koulupäiviin -hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen. Tarjoamme kohderyhmille monipuolista koulutusta sekä
tukipalveluja kuntien eri sektoreille (mm. hanketuki) ja toimimme mukana eri verkostoissa.

Tavoitteet






Edistää koulupäivän liikunnallistamista Liikkuva koulu -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on
mahdollistaa peruskouluikäisille tunti liikuntaa jokaisena koulupäivänä.
Mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee liikunnalliseen harrastuksen/toiminnan pariin.
Lisätä opettajien, oppilaiden, varhaiskasvattajien ja vanhempien tietoisuutta lasten liikunnasta ja sen
merkityksestä. HLU on tunnettu ja luotettava asiantuntija lasten liikunnan saralla.
Monipuolinen ja avoin leiritoiminta tarjoaa mahdollisuuden lajikokeiluihin ja kannustaa liikunnalliseen
elämäntapaan.
Edistää Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa kunnissa. Lapsi saa hyvän perustan varhaiskasvatuksessa
liikunnalliselle elämäntavalle.

Toimenpiteet








Liikkuva koulu
o Liikunnan aluejärjestöjen valtakunnallinen painopiste on Liikkuva koulu -ohjelman jalkauttaminen.
HLU vastaa alueensa koulujen ja kuntien tukemisesta. Vuoden aikana edistämme mm.
koulumatkaliikuntaa, liikuntakerhotoimintaa yhdessä seurojen kanssa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan liikuntaa. Kehitämme ja laajennamme koulujen henkilöstölle suunnattua liikunnan
täydennyskoulutusta.
o Osaamisen lisääminen on merkittävä osa Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä alueiden Lisää liikettä
iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin -yhteishanketta, joka jatkuu vuonna 2017. Kehitämme ja
laajennamme koulujen henkilöstölle suunnattua liikunnan täydennyskoulutusta. Päivitämme
säännöllisesti kouluttajaverkostoamme osaamista ja etsimme aktiivisesti uusia liikunnan
ammattilaisia joukkoomme. Täydennyskoulutuksiin osallistuu 1 000 opettajaa.
Ilo kasvaa liikkuen – varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma
Alueellisesti edistämme varhaiskasvatuksen liikunnallistamista yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa.
Koulutamme varhaiskasvattajia avoimilla ja tilauskoulutuksilla sekä kehitämme koulutustarjontaamme.
Innostamme kuntia mukaan Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan sekä levitämme tietoa uusista Varhaisvuosien
fyysisen aktiivisuuden suosituksista. Tarjoamme myös muita tukipalveluita ja -materiaaleja edistääksemme
alle kouluikäisten lasten liikuntaa alueellamme. HLU on mukana Pirkanmaalla Pirkan loikka -verkostossa.
Täydennyskoulutuksiin osallistuu 500 varhaiskasvattajaa.
Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti-kampanja
Kampanja toteutetaan jo yhdeksännen kerran syksyllä 2017. Mukana kuntia myös Kanta-Hämeestä.
Tavoitteena on madaltaa 12 000 lapsen kynnystä tulla mukaan seuratoimintaan. Kampanja järjestetään
yhteistyössä kuntien, urheiluseurojen ja koulujen kanssa.
Lapset ja urheiluseuratoiminta
Tavoitteena on seurojen ja koulujen yhteistyön lisääntyminen osana Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä
parantaa lasten harrastusmahdollisuuksia iltapäivisin ja lähellä kotia.
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Leiritoiminta
Toteutamme muutaman vuoden tauon jälkeen lasten yöleirin. Liikuntaleirillä on mahdollisuus jokaiselle
lapselle osallistua yhdenvertaiseen, innostavaan, iloiseen ja kehittävään urheilutoimintaan. Toteutamme
liikuntaleirin yhteistyössä kunnan ja urheiluseurojen kanssa.
Kansainvälinen Erasmus+ Sport -hanke Green Play
o HLU on mukana kansainvälisessä Erasmus+ Sport -rahoitusta saaneessa Green Play
-hankkeessa. Hankkeen kohderyhmänä ovat 5 18-vuotiaat lapset ja nuoret sekä heidän liikunta-

o

o

ja urheilutoiminnassaan urheiluseuroissa ja kouluissa mukana olevat toimijat (valmentajat,
ohjaajat, opettajat, vanhemmat). Paikallisen tason kumppaneina hankkeessa tulee olemaan
mukana urheiluseuroja, kouluja ja järjestöjä.
Kansainvälisinä kumppaneina hankkeessa ovat Consell Esportiu Del Baix Llobregat
(alueellinen liikuntajärjestö) Kataloniasta Espanjasta, Instituto Per La Ricerca Sociale
(tutkimusinstituutti) Italiasta, Sport et Citoyennete (urheilun yhteiskunnallisen aseman
instituutti) Ranskasta sekä 2 Euroopan suurimpiin kuuluvaa yleisseuraa S.S. Lazio Roma
Italiasta ja Sporting Club de Portugal Lissabonista Portugalista.
Hankkeen keskiössä on kasvatuksellisten arvojen merkityksen vahvistaminen ruohonjuuritason
urheilu- ja liikuntatoiminnassa. Tavoitteena on teknologiaa apuna käyttäen luoda yksinkertaisia
tapoja analysoida urheilutoiminnan laatua eri näkökulmista (esim. joukkuehenki, osallisuus,
vastustajan/ valmentajien/ tuomareiden ja muitten toimijoiden kunnioittaminen, vanhempien
toiminta, jne.) ja rakentaa kehittämisprosesseja toimintaan havaintojen ja tarpeen perusteella.
Tarkoituksena on myös oppia ja jakaa erilaisia hyväksi havaittuja toimintamalleja kansainvälisesti.

Arviointi






Eka- ja tokaluokkalaisten Sporttikortti -kampanjan arviointi tehdään palautekyselyiden avulla sekä
osallistujamäärien mukaan.
Hämeen Sportti -leiristä tehdään perheille ja ohjaajille kysely vuosittaiseen arviointiin ja
kehittämistoimenpiteitä varten. Osana arviointi on osallistujamäärä sekä taloudellinen tilanne.
Lasten osallisuus seuratoimintaan
Harrasteliikunnan määrä urheiluseuroissa
Koulutusmäärät
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3. Aikuis- ja harrasteliikunta
Aikuisliikunnan toimialan tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia lisäävän liikunnan kehittäminen eri osaajien
kanssa. Yhteistyötä tehdään verkottuen muun muassa kunnan eri hallinnonalojen, kansanterveysjärjestöjen,
yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa.

Tavoitteet










Lisätä terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien määrää ja vähentää kansalaisten välisiä terveyseroja sekä
lisätä liikunnan merkitystä hämäläisten elämässä ja arjessa koko elinkaarella.
Aktivoida urheiluseuroja ja muita toimijoita harrasteliikunnan kehittämisessä kaikille ikäryhmille.
Edistää omalta osaltaan Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamista. Tavoitteena on, että
jokaisessa Pirkanmaan kunnassa on toimiva liikuntaneuvonta- ja palveluketju vuoden 2018 loppuun
mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että liikuntaneuvonta- ja palveluketju toimii myös mahdollisimman
monessa Kanta-Hämeen kunnassa.
Edistää ja kehittää työyhteisöjen henkilöstöliikuntaa erilaisissa verkostoissa. Toukokuussa 2017 Matka
Hyvään Kuntoon -rekkakiertue pysähtyy Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä.
Lisätä yhteistyötä HLU:n alueella toimivien yrittäjäjärjestöjen kanssa tavoitteena liikkeen lisääminen
työpaikoilla.
Toteuttaa KKI-ohjelman kanssa sovittuja toimenpiteitä ja säilyttää valtakunnallisesti 10 %:n osuus KKIhankkeiden lukumäärästä.
Myötävaikuttaa Liikkujan Apteekkien määrän lisääntymiseen.
Tarjota monipuolista koulutusta harrasteliikunnan parissa toimiville niin urheiluseuroissa kuin muissakin
järjestöissä.

Toimenpiteet











Edistetään urheiluseurojen toimintaa luomalla edellytyksiä koko elämänkaaren kattavalle
harrasteliikuntatoiminnalle, haetaan tämän toiminnan tukemiseksi hankerahoitusta OKM:stä.
Jalkautetaan Pirkanmaan terveysliikuntasuunnitelma kaikkiin Pirkanmaan kuntiin ja aktivoidaan KantaHämeen kuntia liikuntaneuvonta- ja palveluketjun kehittämisessä.
Opastetaan ja autetaan järjestöjä KKI-hankehakemusten laatimisessa ja arvioidaan HLU:n toimialueen
hakemukset keväällä ja syksyllä.
Ollaan aktiivisesti mukana KKI-ohjelman Matka hyvään kuntoon -hankkeessa ja tapahtumissa,
rekkakiertue pysähtyy HLU:n toimialueella 8. 12.5.2017.
Edistetään Liikkujan apteekki -konseptin käyttöönottoa alueen apteekeissa yhdessä KKI-ohjelman ja
Apteekkariliiton kanssa ja järjestetään apteekeille koulutusta.
Selvitetään ja kehitetään mahdollisuuksien mukaan KunnonVerkon toimintaa ja lisätään toiminnassa
mukana olevien yritysten määrää.
Ollaan mukana järjestämässä 12 kuntoliikuntatapahtumaa yhdessä tapahtumien järjestelytoimikuntien
kanssa. Toteutuksesta vastaavat järjestelytoimikunnat.
Kehitetään ja markkinoidaan Pirkan Kierrosta ja sen osatapahtumia niin, että osanottajamäärät
lisääntyisivät tai pysyisivät vähintään ennallaan.
Ollaan mukana Valo ry:n Unelmat liikkeelle -toimintamallin levittämisessä ja Suomi 100 -tapahtumissa.
Toteutetaan pienimuotoista testaustoimintaa markkinoimalla mm. InBody-laitetta yrityksille ja erilaisiin
tapahtumiin.
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Lisätään ihmisten tietoisuutta liikunnan merkityksestä terveydelle ja ihmisten omalle hyvinvoinnille
erilaisin kirjoituksin ja tietoiskuin mm. Hämeen Sportti -lehdessä, verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Kehitetään ja lisätään HLU:n ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyötä.
Markkinoidaan ja edelleen kehitetään Kunnon Kuntalainen -palkitsemismallia.
Alueellisen terveysliikuntasuunnitelman jalkauttamisen jatko
o HLU jatkaa vaikuttavaksi havaittua terveysliikunnan edistämistyötä yhteistyössä Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kanssa. HLU osallistuu liikunnan asiantuntijana sairaanhoitopiirin
koordinoimiin Pirkanmaan kuntien hyvinvointikoordinaattoreiden verkostoon,
Pirkanmaan terveyden edistämisen TED- työryhmään sekä alueellisen
hyvinvointikertomuksen valmistelevaan asiantuntijaryhmään.
o Kuntayhteistyötä terveysliikunnan palveluketjujen kehittämiseksi tullaan tekemään tarjoamalla
asiantuntijapalveluita kuntiin eri toimialoille. Lisäksi tullaan tekemään järjestöyhteistyötä
terveyden ja hyvinvoinnin alueellisen kehittämisen osalta eri alojen toimijoiden (mm.
kansanterveysjärjestöt, Terveyttä kulttuurista -verkosto) kanssa. HLU myös tukee kuntia
elintapa- ja liikuntaneuvontaan liittyvissä kehittämisprosesseissa.

Arviointi










KKI-hankkeiden määrät HLU:n toimialueella
Matka Hyvään Kuntoon -rekkakiertueella HLU:n alueella testeihin osallistuneiden määrä
Verkostojen yhteydenpito ja sovittujen asioiden toteuttaminen
Kunnon Verkko -tapahtumien lukumäärät ja osallistujamäärät
Kuntotapahtumien osallistujamäärät ja laadullinen toteutus
Unelmat liikkeelle -toimenpiteiden määrä
Testausmäärät (InBody-mittaukset)
Liikkujan Apteekkien lukumäärä
Itsearviointi
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4. Seuratoiminta / -kehittäminen
HLU:n pysyvänä tavoitteena on kasvattaa toiminnallisesti, laadullisesti ja monipuolisesti toimivien seurojen määrää
alueella. Tämän saavuttamiseksi HLU:n seurapalveluiden keskeisinä toimina on vaikuttaa seurojen hallinnolliseen
toimivuuteen ja suunnitelmallisen seuratyön kehittämiseen. Nämä vahvistavat seuratoiminnan elinvoimaisuutta.
Tärkeää on kehittää nykyisiä palveluja sekä tuottaa uusia, seurojen hallinnollista kehitystä ja toimivuutta edistäviä
palveluja. Tälle pohjalle on hyvä perustaa vapaaehtoistoiminta, jolloin ohjaajat, valmentajat, toimijat sekä liikkujat
saavat toimivan yhteisön johon hakeutua.

Tavoitteet







Seuraparlamenttien määrän ja laadun lisääminen
Seurojen ja kuntien välisen yhteistyön lisääminen
TJ- ja PJ-klubien tunnettuuden lisääminen sekä toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen
VOK-koulutusten määrän lisääminen
Lisätä kuntien seuroille tilaamien koulutusten määrää
Seurojen hallitusten jäsenten sekä muiden toimijoiden osaamisen lisääminen

Toimenpiteet














Olla aktiivisesti yhteydessä seuroihin ja kuntiin sekä lisätä niiden välistä kanssakäymistä
Hyvien seuraparlamenttitoimien kartoittaminen, kuvaaminen ja levittäminen
Toimivien yhteistyömallien esiin tuominen seuroille ja kunnille esim. Sporttikortti, Liikkuva Koulu ja
Seuraverkko
Osallistua aktiivisesti kouluille tarjottavien tuotteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen
Lisätä klubien toiminnasta viestimistä
Kartoittaa alueellisten, lajikohtaisten ja toimijakohtaisten klubien tarvetta ja tarvittaessa järjestää niitä
Klubitapaamisten sisältöjen ja teemojen esiin nostaminen klubien kohderyhmiltä
Lisätä valmentaja- ja ohjaaja (VOK) -koulutusten markkinointia ja viestimistä seuroille ja kunnille
esimerkiksi kuntien tai seurojen yhteisten tilauskoulutusten tarjonnalla
Rakentaa kunnille järjestöille tarjottavat ja suunnatut koulutuspaketit
Järjestää riittävä määrä seurojen hallituksille suunnattua matalan kynnyksen koulutuksia
Luoda ja levittää seurojen toimijoiden osaamista ja tietoa lisääviä matalan kynnyksen materiaaleja
Olla aktiivisesti yhteydessä seuroihin mm. Sinettiauditoinnit, Seurakehittäjän keskiviikkokahvit kerran
kuukaudessa myös alueellisesti
Hyödyntää seuraryhmää toiminnan suunnittelussa

Arviointi







Kirjata ja seurata kuntiin ja seuroihin otettujen yhteydenottojen määrää
Seuraparlamenttien määrän ja laadun arviointi (kysely kunnille 1/2017 ja 11/2017)
Järjestettyjen klubien määrä sekä osallistumismäärä
Järjestettyjen VOK-koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä
Kuntien tilaaminen koulutusten määrä
Seurojen hallitukselle suunnattujen koulutusten ja niihin osallistuneiden määrä
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5. Kilpa- ja huippu-urheilu
Tavoitteet


Autamme seuroja tuottamaan kansallisia ja kansainvälisiä urheilijoita enemmän kuin on alueemme
suhteellinen osuus maamme urheilijoista, urheiluseuroista ja väestöstä.

Toimenpiteet










Urheiluakatemiatoiminta
Terve Urheilija -hankkeen toteuttaminen
Respect-palkintotuki ja Hämeen Urheilugaala
Urheilujohtamisenpäivä alueen vaikuttajille
Toteutamme VOK 1-tason koulutusta ohjaaja- ja valmentajien perustasolle
Toimimme yhteistyössä halukkaiden lajiliittojen kanssa koulutus- ja kehittämistyössä
Organisoimme, hallinnoimme ja koordinoimme tarvittaessa suuria urheilutapahtumia
Osallistumme ja tuemme jäsentemme kansallisten ja kansainvälisten urheilutapahtumien järjestämistä
Palkitsemme menestyksestä urheilijoita, valmentajia sekä seuroja

Arviointi







Suunnitelmien toteutumisaste
Saavutetut SM-mitalit ja kansainväliset edustukset/menestys
SM-tason urheilijoiden/joukkueiden määrä
Seurojemme sijoittuminen lajien ranking-listoilla
Kansainväliset tapahtumat
SM-kisatapahtumien lukumäärä
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6. Palvelutoiminta
Tuotamme palveluja, joilla on lisäarvoa paikallisen ja alueellisen liikunta- ja urheilukulttuurin toteuttamisessa ja
kehittämisessä.
Tavoitteet






Tuottaa kysyntää vastaavia palvelukokonaisuuksia jäsenjärjestöille ja vapauttaa niiden aika- ja
talousresursseja urheilu- ja liikuntatoiminnan toteuttamiseen.
Monipuolistaa jäsenpalveluja.
Toteuttaa pitkäaikaisia, edullisia, luotettavia ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia.
Uudistaa palvelupisteen toimintaa sekä taloushallinto- ja toimistoteknisiä palveluja ja niiden työnjakoa.
Laatutakuumme: ”Kerralla kunnolla” ja ”Sen teemme, minkä lupaamme”.

Toimenpiteet














Tuotetaan jäsenseuroille taloushallinto- ja toimistopalveluja kysynnän mukaisesti.
Help Desk palvelun vakiinnuttaminen ja markkinointi.
Palvelupiste palvelee joka arkipäivä.
Tuotetaan keskitetysti HLU-talon puhelin- ja postituspalvelut oheispalveluineen, tilavaraukset sekä
materiaalivälitys.
Autamme seuroja sopimuspolitiikassa sekä juridisissa kysymyksissä.
Yhteisissä toimitiloissa, HLU-talo, on lajiliittojen aluetoimistoja ja urheiluseuroja, yhteensä lähes 70
työntekijää. Keskittymää vahvistavat palvelusopimukset niiden lajien kanssa, joilla ei ole kiinteää toimitilaa
tai palkattua henkilöstöä.
Lisätään kustannustietoisuutta ja kehitetään seurantajärjestelmiä.
Jäsenkyselyn toteuttaminen – tuloksiin perustuvat palvelulinjaukset käyttöön.
Tehostamme ja uudistamme näkyvyyttä sekä viestintää.
Säännöllinen yhteys jäseniin, seuroihin, kuntiin, tiedotusvälineisiin sekä päättäjiin.
Uusia avauksia erityisesti kehittämis- ja koulutushankkeissa.
Lisätään alueellisten toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Arviointi






Jäsenjärjestöistä 85 % ovat tyytyväisiä HLU:n palveluihin.
Kirjallisten vuosisopimusten määrä kasvaa
Jäsenille on voimassa oma palveluhinnasto.
Tehtyjä kartoituksia hyödynnetään erityisesti vaikuttamistyössä
Itsearvioinnin toteuttaminen
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7. Vaikuttaminen
Edistämämme aktiivista elämäntapaa, jossa liikunta on keskeinen hyvinvoinnin edistäjä. Keskeisinä tavoitteina ovat
lisäksi liikunnan aseman vahvistaminen, vapaaehtoistoiminnan säilyttäminen sekä elinvoimainen seuratoiminta.
Tavoitteet













Vahvistaa liikunnan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta
Hämäläinen liikuntakulttuuri edelläkävijäksi ja suunnannäyttäjäksi
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen liikuntakulttuurissa yleensä sekä omassa toiminnassamme
Kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja hyödyntää paremmin verkostoja
Aktiivisesti toimiva päättäjäverkosto toimii (valtio, kunnat ja seurat)
Luodaan yhdessä uusia sopimuskäytänteitä
Kansalaistoiminnan veroetujen säilyttäminen ja talkootyön uudet tukitoimet
Olosuhteet kuntoon. Käyttäjien edustajat mukaan liikunta- ja kaavasuunnitteluun
Vaikuttaa taksoihin ja maksuihin. Lapset ja nuoret veloituksetta tai ainakin edullisesti liikuntatiloihin
Seurafoorumi joka kuntaan
Vaikutetaan seuratoiminnan välillisen ja välittömän tuen säilymiseen/ lisääntymiseen
Tavoitellaan maakunnallisiin suunnitelmiin liikuntakulttuurin kehittämiseen liittyviä sisältökokonaisuuksia.

Toimenpiteet

















Toimitaan alueellisen liikuntapolitiikan veturina.
Osallistutaan aktiivisesti SOTE-alueiden toiminnalliseen kehittämiseen.
Osallistutaan alueellisiin elimiin mm. liikuntaneuvosto, alueverkostot, PSHP, maakuntaliitot jne.
Rakennetaan alueellinen kuntavaalivaikuttamisen kokonaisuus.
Varmistetaan, että kuntien hyvinvointikertomuksiin sisältyy myös liikuntaosiot.
Tehdään yhteistyö alueemme kansanedustajien ja kuntajohdon kanssa.
Viestitään edellä mainituille sekä kuntien luottamushenkilöstölle ajankohtaisista liikuntapoliittisista
asioista
Otetaan käyttöön uudet tavat HLU:n näkemysten ja mielipiteiden julkituontiin
Tiivistetään yhteistyötä ja vahvistetaan maakuntaliittojen (Hämeen Liitto ja Pirkanmaan liitto) kanssa
tehtävää aluekehitystyötä. Säilytetään pysyvä puheoikeus kansanedustaja ja kuntajohdon tapaamisissa.
Toteutetaan AVI:n kanssa yhteiset koulutus- ja toimintaseminaarit. Muita mahdollisia yhteistyöhankkeita
ovat arviointityöt sekä erilaiset kehittämis-, tilastointi- ja tilaustehtävät.
HLU mukaan aluehallinnon kehittämistyöhön.
Jatketaan liikunnan aluejärjestöjen tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa yhteisten
tavoitteiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisessa.
Vahvistetaan sekä selkeytetään liikuntajärjestöjen rooleja ja puhevaltaa julkisen liikuntakulttuurin
sisällöissä.
Luodaan kuntakohtaiset seurafoorumit.
Edistetään liikunnan aluejärjestöille yhteisiä toimintatapoja ja -strategiaa sekä luodaan yhteisiä
edunvalvonnan tavoitteita.
Osallistutaan liikunnan aluejärjestöjen yhteisten työntekijöiden kustannuksiin, mikäli resurssit sen
mahdollistavat ja toiminnat tukevat tavoitteitamme. Tehtävistä keskeisimpiä ovat EU-hanketoiminnan
edistäminen, yhteinen varainhankintatyö, vaikuttamishankkeet sekä Lasten ja Nuorten liikuntaohjelman
koordinointi- ja toteuttamistyöt koko valtakunnassa.
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Arviointi











Kuntayhteistyön määrät ja sisällöt
Onnistuneiden toteutusten kpl-määrät / onnistumis-%:t
Hyvinvointisuunnitelmien /-kertomusten sisällöt/tulokset
Liikuntaviranomaisten arviot
Seurafoorumien toteutuminen
Liikuntaolosuhteet, taksat ja avustukset – muutossuunnat
Kuntien talousarviokehitys ja resurssimuutokset
Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittyminen
Aluehallintoviranomaisten kanssa synnytetyt toimintamallit ja rakennettu työnjako
Kunta- ja jäsenkyselyn tulokset
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8. Verkostoyhteistyö
Verkostoyhteistyöllä vahvistetaan erityisesti paikallisen ja alueellisen liikunnan elinvoimaisuutta. Aktiivisen
elämäntavan edistäminen vaatii kumppanuuksia myös muiden kuin liikuntapolitiikan toimijoiden kanssa.
Tavoitteet




Liikunnan ja urheilun toimijoiden yhteistyöllä aikaan enemmän kuin osiensa summa eli 1+1=3
Myös muut toimialat mukaan aktiivisen elämäntavan vahvistamiseen
Maakunta- ja kuntasuunnitelmiin luotava aktiivisen elämäntavan edistäminen eri toimialojen tavoitteiksi.

Toimenpiteet









Sovitaan yhteiset kärkihankkeet sekä tavoitteet
Kohdekohtaiset sisällöt ja tavat: OKM, Kansanedustajat, puolueet, urheilu- ja muut järjestöt,
maakuntaliitot, kunnat, tiedotusvälineet, seurat, yritykset ja perheet.
Jatketaan urheiluakatemia yhteistyötä sekä rakennettua verkostotyötä kansanterveys, VAU, Varala,
Eerikkilä, UKK-Instituutti, PSPH sekä lajiliittojen alueorganisaatioiden kesken
Uusia yhteistyömuotoja ja –kumppaneita kansanterveys- ja muiden järjestöjen kanssa
Useampivuotinen tulossopimus opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
Maakuntaliitot ja kunnat arjen kumppaneina mm. maakuntasuunnitelmat ja kuntasuunnitelmat sekä
ylikunnallisten liikuntasuunnitelmien laatiminen
Myös kriittinen verkostotyön arviointi – vähemmän voi olla enemmän
Osallisuus urheiluakatemiatoimintaan ja sen kehittämiseen

Arviointi






Suunnitelmien toteutusaste
Kärkihankkeiden toteutuminen
Maakuntasuunnitelmien sisällöt
Yhteistyökumppanien arviointi
Itsearviointi
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9. Kuntayhteistyö
Liikunta elää kuntatasolla. Paikallistason toiminnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä ovat urheiluseurat ja
kunnat. Varmistetaan näiden avoin ja uutta etsivä luottamuksellinen vuoropuhelu mahdollisimman monessa
kunnassa.
Tavoitteet
























Vahvistaa liikuntakulttuurin aseman kunnissa.
Vahvistaa liikuntakulttuurin aseman kunnissa.
Laaditaan oma kuntavaikuttamisen ohjelma.
Toimiva yhteistyö liikunnasta vastaavien ja muiden liikuntaan vaikuttavien viranhaltijoiden kanssa.
Kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus liikkua läpi elinkaaren – terveyserojen kaventaminen
Kunnassa on liikunnallista elämäntapaa edistävä ympäristö ja yhdyskuntarakenne.
Liikunta toimii käytännön välineenä eri hallinnonalojen toimintasisällöissä.
Kunnassa on liikunnasta vastaava viranhaltija ja lautakunta
Kunnassa on valtuuston hyväksymä liikuntasuunnitelma joko erillisenä tai esim. osana
hyvinvointisuunnitelmaa
Liikkuva koulu toteutuksien lisääminen
Kunta tukee urheiluseuroja toiminta-avustuksin
On luotu pysyvä järjestelmä/toimintatapa kunnan ja seurojen väliselle vuoropuhelulle.
Huippu-urheilijan polkua tuetaan erityistoimenpitein (esim. huippu-urheilijakortti).
Koulujen salit ovat/säilyvät maksuttomina lasten ja nuorten organisoidussa seurakäytössä.
Urheiluseuroilla vahvasti subventoidut liikuntatila maksut ja taksat.
Harjoitusvuoropolitiikalla huolehditaan, että alle 12 v lasten harjoitukset päättyvät viimeistään klo 20.00.
HLU on kunnan liikuntatoimen arvostettu, luotettava, objektiivinen ja keskeinen kumppani.
Syventää koulutusyhteistyötä ja lisätä vaikuttavuutta
Ylikunnallisen toiminnan lisääminen ja arviointi
Vahvistaa kuntien liikuntakulttuurin toimijoiden osaamista ja tuoda liikuntasisältöjä kunnan eri toimialojen
arkeen
Tutkimuksellisen tiedon hyödyntäminen kehittämistoiminnassa
Seuraparlamenttien perustaminen
Hakametsä campus => co/Sport Tower

Toimenpiteet












Toteutetaan laadittu erillinen kuntaohjelma sis. viestintä ja ”kuntapaketit”.
Jatketaan yhteisiä koulutuspäiviä 2 x vuosi.
Edistetään kunnille tehdyn liikuntasuunnitteluasiakirjan leviämistä ja käyttöä.
Edistetään liikuntatoimen aseman vahvistumista, liikuntaviranomainen kaavaryhmiin ja käyttäjät mukaan
taksoitusvalmisteluun ja -keskusteluun.
Toteutetaan yhteisiä pilottihankkeita.
Tuotetaan kunnille palvelutarjotin HLU:n palvelutuotteista.
Vaikuttaminen kunnan liikuntatoimen ja SOTE-alueiden tulevaisuuden toiminnan sisältöihin.
Aloitetaan ylikunnallisen liikunnan mahdollisuuksien kartoitus vrt. Tampereen Seututoimisto
Saada liikuntasisältöjä hyvinvointistrategioihin ja -suunnitelmiin sekä arviointiperusteisiin
Kuntien viranhaltijakoulutukset yhdessä AVI:en ja maakuntaliittojen kanssa
Osallistutaan alueelliseen liikuntasuunnitteluun mm. case Hakametsä campus
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Liikuntatoimen henkilöstön aluekoulutus yhdessä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n kanssa
Koulutusta myös liikuntatoimesta vastaavillee luottamushenkilöille
Viranhaltijoiden hyvinvointi- ja virikepäivät
Alueen kansanedustajien ja maakuntaliiton johdon ”sparrauspäivät”

Arviointi










Konkreettisten yhteistyöhankkeiden lukumäärä
Hyvinvointikertomuksen sisällöt /tulokset
Liikuntaviranomaisten palaute
Liikunnan poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen
Koulutustilaisuuksien määrä, osallisuus-% ja palaute
Kuntakyselyt ja selvitykset
Suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumisen seuranta
Koulutuspalautteet
Itsearviointi
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10. Henkilöstöhallinto
Tavoitteet







Toteuttaa vastuullista henkilöstöpolitiikkaa noudattaen valtakunnallisia työehtosopimuksia
Huolehtia henkilökunnan työkyvystä ja hyvinvoinnista järjestämällä hyvät työskentelyolosuhteet ja
-välineet sekä toteuttamalla yhdessä sovittuja TYKY-valmiuksia ylläpitäviä ja kehittäviä tilaisuuksia.
Tukea henkilökunnan omaehtoista kouluttautumista ja kehittymistä
Avoimuuteen, vastuullisuuteen sekä luottamukseen perustuvaa työskentelyilmapiiri
Varmistaa, että henkilökunta ja luottamushenkilöt tietävät omat ja HLU:n toiminnan tavoitteet sekä
toimivaltansa ja vastuun rajat.
Uudistetaan sisäistä yhteistyötä ja mahdollista organisoitumista

Toimenpiteet














Hallinnollinen organisointi:
Osaamispalvelut
kehittäminen
koulutus
neuvonta

Hallintopalvelut
taloushallinto
toimistotekniset
juridiikka ja sopimukset
materiaalituotanto ja -välitys

Edunvalvonta
olosuhteet
maksu- ja taksat
avustukset

Kaikilla vakituisilla työntekijöillä on kirjalliset työsopimukset.
Henkilöstö on organisaation keskeisin voimavara, jolle luodaan hyvät mahdollisuudet onnistua työssään.
Toteutetaan sovitut viikkopalaverit sekä käydään vuosittaiset kehityskeskustelut.
Järjestetään erillisiä koulutus-, kehittämis- sekä virkistystilaisuuksia.
Tuetaan henkilöstön hyvinvointia ja harrastustoimintaa erikseen määritellyin tavoin.
Uusitaan henkilökunnan toimintaa ohjaavat toimenkuvat ja pätevyysvaatimukset
Henkilökuntaa on 16–20 työntekijää. Tuntipalkkaisia kouluttajia palkataan tarpeen mukaan, aktiivisesti
käytettävissä 10 henkilöä. Lyhytaikaisiin projekteihin palkattuja on vuosittain 60 henkilöä.
Liikunta-alan oppilaitosten työharjoittelussa on 4–6 henkilöä eri pituisilla työ-/harjoittelujaksoilla.
Hallituksen apuna toimii kehittämis- ja koordinaatioryhmiä, joissa on noin 50 luottamushenkilöä.
Ryhmien toimikausi on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Hallitus perustaa ja purkaa ryhmiä tarpeen mukaan.
HLU-talossa työskentelee liikunnan palveluksessa lähes 70 työntekijää, joille hoidetaan IT- ja
tilavarauspalvelut sekä puhelin- ja postituspalvelut.
Sisäisen yhteistoiminnan uudistus/lisäys kokeiluperiaatteella

Arviointi





Henkilöstön ja työryhmien oma arviointi
HLU:n kiinnostavuus työpaikkana
Vahvistetut toimenkuvat ja palkkaryhmittelyt
Henkilöstöarviointi, toteutuneet HTV:t ja poissaolo-% / vrk
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11. Viestintä
Viestintä osaltaan toteuttaa ja mahdollistaa HLU:n toiminnan ja tavoitteiden sekä järjestön edustaminen asioiden
toteutumista ja niistä viestimistä sidosryhmilleen. Markkinointiviestinnällä edistetään järjestön tunnettuutta ja sen
palvelujen hyödyntämistä.

Tavoitteet






Viestinnän ja markkinointiviestinnän tehtävänä on tukea HLU:n strategisia valintoja ja tavoitteiden
toteutumista sekä tuoda monipuolisesti esille järjestön palveluja.
Viestiä urheiluseuroille ja muille kohderyhmille ajankohtaisista asioista, tapahtumista, kampanjoista sekä
erilaisista rahoitusmahdollisuuksista sekä tuodaan esille liikunnan ja terveyden yhteiskunnallista
merkitystä kaikissa ikäryhmissä.
Vahvistaa HLU:n tunnettuutta eri kohderyhmissä
Keskeiset viestinnän painopisteet ovat tunnettuuden vahvistaminen, palvelujen tuotteistus sekä
viestintäosaamisen kehittäminen ja monipuolistaminen.

Toimenpiteet














Yhteistyössä toimialojen kanssa toteutetaan näiden viestinnälliset tarpeet sekä muu HLU:n toimintaan tai
järjestön toimialaan liittyvä viestintä
Tasaisempi kaiken toiminnan näkyminen eri kanavissa, toimialojen puolivuosittaiset viestinnän
suunnittelut
Eri kohderyhmille suunnattua (markkinointi)viestintää toteutetaan kohtaamisissa sekä hyväksi havaittuja
viestintäkanavia käyttäen (verkkosivut, uutiskirjeet, sähköposti, Facebook sekä Hämeen Sportti -lehti).
Hämeen Sportti -lehti ilmestyy painettuna 4 kertaa. Sen rooli on entistä vahvemmin lisätä HLU:n
tunnettuutta ja kertoa toiminnasta.
Avataan uusia some-tilejä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
Tehostetaan verkkosivujen ylläpitoa ja tiivistetään sisältöä. Sivustolle lisätään englanninkielistä sisältöä.
Toteutetaan toimiston tarvitsemia viestinnän työkaluja ja materiaaleja sekä HLU:ssa tarvittavia muita
esitteitä, mainoksia yms
Lisätä HLU:n tunnettuutta erilaisten näkyvyystuotteiden avulla
Rekisterin yhteystietojen ajan tasalla pysymiseksi jatkuva päivitys- ja kehitystyötä.
Toteutetaan yhteistä viestintää alueellisten toimijoiden kanssa.
Ollaan mukana valtakunnallisissa toteutuksissa mm. Unelmat Liikkeelle -hanke, kuntavaalivaikuttaminen
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan viestinnän osalta
HLU:n näyttää yhdenmukaiselta ja tunnistettavalta (julkaisut, tapahtumat…)

Arviointi






Suunniteltujen viestintätoimien toteutuminen
HLU:n toiminnan monipuolisempi näkyminen
Sosiaalisen median jaot, kommentit (lkm), linkitykset
sähköpostiviestien avaus- ja lukutilastot
Viestinnän tuloksia (mm. näkyvyys/tunnettuus) mitataan jäsenkyselyllä (mahdollisesti myös laajemmin)
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12. Talous
Tavoitteet






Talous mahdollistaa strategian mukaisen toiminnan.
Järjestön tehtävänä ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan toteuttaa toiminta ja palvelut
kustannustehokkaasti.
Huolehtia riittävästä omasta pääomasta ja turvata järjestön maksuvalmius
Oma pääoma tulee kattaa vähintään HLU:n 6 kk:n kiinteät menot.
Taloushallinnon ja kirjanpidon uusi kokonaissuunnitelma toteutus- ja kustannuslinjauksineen

Toimenpiteet










Talousarvion loppusumma on 2 439 672. Siinä on muutosta + 39,9 %, johtuen jäsenjärjestöjen palvelujen
määrän merkittävästä kasvusta sekä varhaiskasvatuksen, uuden kansainvälisyystyömme sekä liikkuva
koulu -ohjelman toteutuksista.
Varsinaisten toimintatulot kattavat käyttömenoista 50,4 % (v. 2016 68 %).
Julkisten perustoiminta-avustusten osuus talousarvion loppusummasta on n. 18 % (24 %).
Henkilöstökulujen osuus on 44,9 % (59,8 %).
Korostetaan henkilökunnan kokonaistaloudellista ajattelua ja säästäväisyyttä.
Uusitaan maksu- ja taksapolitiikka.
Ajantasaista talousseurantaa ja taloustietoisuuden kasvattamista edistetään teknisin ratkaisuin,
yksikköhintalaskentaa lisäämällä sekä henkilöstön talousvastuuta korostamalla.
Parempi talousseuranta luo mahdollisuudet jäsenten selkeästi subventoituihin palveluihin sekä
mahdollistaa HLU:n palvelujen entistä selkeämmän kohdistamisen ja priorisoinnin.

Arviointi





Omavaraisuusaste % / vakavaraisuusaste, tavoite > 50 %
Käyttökate %, tavoite > 5 %
Maksuvalmius > 4 %
Talousarvio, tuloslaskelma ja tase
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Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017

Sarvijaakonkatu 32, 33540 Tampere
p. 0207 482 600, hlu@hlu.fi

www.hlu.fi
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