
LIIKUNNASTA JA URHEILUSTA 
ELINVOIMAA POHJOIS-SAVOON

Pohjois-Savon Liikunta ry (PSL) on liikunnan ja urheilun maakunnallinen asian-
tun�ja-, kehi�ämis- ja yhteistyöjärjestö. Perustehtävänä on pohjoissavolaisten 
hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla, liikunnan ja urheilun 
arvostuksen kasva�aminen sekä yhteistyön edistäminen eri toimijoiden välillä.  
Toimintamme edistää liikunnallista elämäntapaa elämänkaaren kaikissa vaiheissa. 

Missio: Pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun 
avulla, liikunnan ja urheilun arvostuksen kasva�aminen sekä yhteistyön 
edistäminen. 

Visio: Pohjois-Savo on liikkuva maakunta, jossa liikunta on keskeinen ja näkyvä 
osa hyvinvoinnin edistämistä.
  

Koko toimintaamme läpileikkaavat yhdenvertaisuus, kokeilukulttuuri, 
kehittämishankkeet ja digitaalisuus.

PSL:n palvelut ovat helposti saatavilla ja muuntautuvat ajan hengessä 
kysyntää vastaaviksi. 

Olemme liikunnan ja urheilun nopean toiminnan joukot!  

POHJOIS-SAVON LIIKUNNAN STRATEGIA 2021–2024:
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1. SEURATOIMINTA

Seurojen elinvoimaisuus vahvistuu, osaaminen lisääntyy ja vaikutusmahdollisuudet 
kasvavat.
Jäsenmäärämme kasvaa ja vuonna 2024 se on 180. 
Innostamme seuroja laaja-alaisemmin väestön liiku�ajiksi niiden omat resurssit ja 
osaaminen huomioiden.
Kansalaistoiminnan edistäminen.

Koulutukset (hallinto, talous, ohjaus ja valmennus), myös muille yhdistyksille kuin 
seuroille.
Seurojen välisen yhteistyön ja osaamisen edistäminen mm. seurafoorumeiden kau�a.
Seurakäynnit ja kehitysprosessit.
Seuratuki ja muut rahoituskanavat: vies�ntä, neuvonta ja sparraus.
Täh�seura-auditoinnit yhdessä Olympiakomitean ja lajilii�ojen kanssa.

PSL:n jäsenmäärä kasvaa vuosi�ain n. 4 %.
Jäsentyytyväisyyskysely joka toinen vuosi.
Seurojen asiakaspinta laajentuu, palvelut monipuolistuvat, osaaminen ja yhteistyö 
lisääntyvät (niiden oma arvio). 

Pohjoissavolaisten lasten ja nuorten fyysisen ak�ivisuuden edistäminen siten, 
e�ä liikunta on kiinteä osa varhaiskasvatuksen sekä koulun ja muiden 
oppilaitosten arkea.
Lisätä �etoisuu�a liikkumisen hyödyistä ja sitä edistävistä menetelmistä lasten 
ja nuorten sekä perheiden parissa toimivan amma�henkilöstön keskuudessa. 

Toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa valtakunnallisia ohjelmia 
(Liikkuva varhaiskasvatus, Liikkuva opiskelu, Lisää liike�ä jne.)
Koulutus, leirit sekä kun�en ja seurojen kanssa järjeste�ävät 
liikuntatapahtumat.
Koulupäivän yhteydessä harrastamisen edistäminen.

Vuosi�ain on en�stä enemmän varhaiskasvatuksen yksiköitä ja oppilaitoksia 
mukana valtakunnallisissa ohjelmissa.
Lasten ja nuorten liikkumisessa tapahtuvat muutokset Pohjois-Savossa (LIITU- 
ja MOVE-tutkimukset sekä kun�en hytekertomukset).
Koulutuksiin osallistuneiden määrä ja osallistujilta saatu palaute.
Kun�en yhdyshenkilöiden/koordinaa�oreiden määrä.

PAINOPISTEALUEET, JOIHIN KESKITYMME VISION 2024 SAAVUTTAMISEKSI.

2. LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA

Tavoitteet: Tavoitteet: 

Mittarit: 

Mittarit: 

Toimenpiteet: 
Toimenpiteet: 



Lisätä liikkumista pohjoissavolaisen aikuisväestön arkielämässä.
Ikääntyneiden liikunnan edistäminen.
Innostaa työyhteisöjä hyvien käytäntöjen hyödyntämiseen.

Jalkautetaan valtakunnallisia aikuisväestön liikkumisen suosituksia 
maakunnassa.
Laajami�ainen yhteistyö Järjestöneuvoston kanssa, joka mahdollistaa 
paremmin maakunnan väestön tavoi�amisen, varsinkin vähän liikkuvat 
henkilöt.
Liikuntatapahtumien järjestäminen yhdessä seurojen kanssa (Finland Ice 
Marathon, Rauhalah� Kuopio Maraton) saavute�avuus ja erityisryhmien 
tarpeet huomioiden.
Koulutukset ja työyhteisökonsep� Buus�360 hyödyntäminen.

Pohjois-Savon väestön liikkumisessa tapahtuvien muutosten seuranta
(Kansallinen liikuntatutkimus).
PSL:n työyhteisöliikunnan palveluiden piirissä olevien työyhteisöiden 
vuosi�aisen määrän kasvu. 
PSL:n järjestämien tapahtumien osallistujamäärät sekä osallistujilta 
saatu palaute.

Liikunnan aseman vahvistaminen kunnissa osana hyvinvoinnin edistämistä.
Kunnan ja yhdistysten välisen yhteistyön edistäminen.
Liikunnan ja urheilun arvostuksen kasva�aminen. 

Liikuntaneuvonnan ja liikuntapalveluketjujen rakentaminen yhdessä 
kun�en kanssa.
Autamme kun�a seurafoorumin käynnistämisessä ja osallistumme niiden 
toimintaan tarpeen mukaan.
PSL on maakuntaliiton ja kun�en kumppani hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä.
Maakuntagaalassa huomioidaan jokaisen kunnan Vuoden liiku�aja.
Teemme vaiku�amistyötä yhdessä Olympiakomitean ja muiden aluejärjestöjen 
kanssa olemalla säännöllises� yhteydessä pää�äjiin ja tekemällä yhteisiä 
kannano�oja mm. vaalien alla. 

Pohjois-Savon kunnissa huomioidaan liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä (kun�en hytekertomukset, TEA-viisari).
Jokaisessa kunnassa on seurafoorum tai sitä vastaava yhdistysfoorum.   
   

4. KUNTAYHTEISTYÖ JA VAIKUTTAMINEN3. AIKUISTEN LIIKUNTA

Tavoitteet: Tavoitteet: 

Mittarit: 
Mittarit: 

Toimenpiteet: Toimenpiteet: 


