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Strategiaprosessin viitekehys
Visiokuva
Mihin halutaan?
millaista toiminnan
halutaan
tulevaisuudessa
olevan?

Nykytilan
analysointi
eri suunnista

• Nykytilan vahvuudet ja
haasteet
• Sisäiset ja ulkoiset
muutospaineet
• Toimintaympäristön
muutokset
www.innotiimi-icg.com

Tulosten ja kehittymisen
arviointi

Strategiset valinnat
Mihin panostetaan

Strategisten mittareiden
määrittely
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Strategiset valinnat
Jatkuvasti
uudistuva ja
kehittyvä
organisaatio

Jäsenistön
aktivointi ja
rekrytointi

LIITOON
Tehokas
yhteiskunnallinen
vaikuttaminen

Liikunnan ja
terveystiedon
opettajien liitto

Laadukas,
houkutteleva
koulutus

LIITOON
Hyvin toimiva
yhteistyö
valikoitujen
tahojen kanssa

www.innotiimi-icg.com

Vuorovaikutteinen,
näkyvä viestintä
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Strategiset mittarit
●

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
○ Päättäjiin otettujen yhteydenottojen määrä
○ Alueellisesti jaetut yhteydenotot
○ Alueellisesti saatujen vastausten määrä
○ Annettujen lausuntojen määrä
○ Medianäkyvyys

●

●

Laadukas, houkutteleva koulutus
○ Koulutusmäärät (mm. opintopäivät, terveystiedon
syysseminaari, muut koulutukset)
○ Palautteet koulutuksista (koulutustoiveet,
laadullinen arviointi)
○ Koulutusten alueellinen kattavuus

Hyvin toimiva yhteistyö
○ Tärkeimmät yhteistyötahot määritelty
○ Yhteistyömuodot eri tahojen kanssa sovittu
○ Yhteistyön saavutukset
○ Lisäksi: Palaute yhteistyön toimivuudesta

●

Jäsenistön aktivointi / rekrytointi
○ Jäsenmäärä ja sen kehitys
○ Valmistuneiden liittyminen LIITOon, %
valmistuneista
○ Aktivointi-/rekrytointitoimenpiteiden määrä ja
vaikuttavuus, esim. lukukausikirje

www.innotiimi-icg.com
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Strategiset mittarit
●

Vuorovaikutteinen ja näkyvä viestintä
○ Netti:
– Uudistunut, nykyaikainen ilme
– Kuva- / tekstisuhde
– Selkeys ja helppous löytää
– Kävijöiden ja klikkausten määrä ja kehitys
– Ilmoittautuneiden määrä

●

Jatkuvasti uudistuva ja kehittyvä organisaatio
○ Säännöt:
– Sääntöjen tarkastelu tehty
– Kevät- ja syyskokoukseen osallistuvien
määrä
○ Valmistelu:
– Hallitustyöskentelyn sujuvuus

○ Lehti:
– Ilmestymiskerrat
– Sivumäärä
– Mainosten määrä

○ Sähköisyys
– Siirrytty sähköiseen laskutukseen
– Sähköisen ja paperilaskun hintaero selvitetty
– Selvitetty ja päätetty jäsenkorttivaihtoehdot
– Uutiskirjeiden määrä sovittu (6/vuosi)

○ Tiedote
– Ilme (nykyaikaisuus, houkuttelevuus)
– Sisällön laatu (myyntiä edistävä)

○ Toimivalta
– Ohjesääntö laadittu
– Toiminnan arviointi suhteessa toimivaltaan
– Hallinnon helpottumisen arviointi

○ Vuosikello
– Vuosikello rakennettu ja käytössä

www.innotiimi-icg.com

○ Huomioiminen
– Ehdotusten määrä
– Saadun julkisuuden määrä ja laatu
– Arvostuksen kehittymisen arviointi
– Uusien huomioimistapojen määrä
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Toimenpiteet 2014-2015
2014
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

2015

Tapaaminen Opetusministeri Kiurun kanssa, työvaliokunta

Eduskunnan alueellinen jako hallituksen jäsenten kesken

Tapaaminen Opetushallituksen Matti Pietilän kanssa 27.10.

2015 ehdokkaiden "haastaminen"

Perusopetuksen OPS, lausuminen ja henkilökohtainen vaikuttaminen

Työkalut paikalliseen vaikuttamiseen (OPS), Riitta Pj 1/15 ja Facebook

VALO, Vaalit, liikuntakysymys

Kysymys vaalikoneessa

OAJ, turvallisuus asioissa yhteistyö

Turvallisuusoppaan päivitys (OAJ+OPH yhteistyö) ostopalveluna

Koulutus

Roolijako (LIITO, kerhot ja Lajiliitot), tiedota kerhotapaamisesta

Kerhotapaaminen 30.1. Salossa

laadukas & houkutteleva

Sähköinen YO-koe, koulutukset kevät 2015 (Hki, JKL, Oulu)

Tabletti opetuksessa, koulutus Helsinki

Kerhoille ilm.lomake meidän sivujen kautta?

Koulun liikunnallisen toimintakulttuurin johtaminen ja

Yhteistyö

liikunnan markkinointi, liik.open vahva rooli

Viestintä

Lukukausitiedotteen kehittäminen (hallituksen päätökset, koulutukset, yhteistyö)

Uuden open kopit & flopit

vuorovaikutteinen & näkyvä

Kotisivu-uudistus alkuun

Viestintäpalveluiden käyttäminen

Kentän ääni kuuluviin (ehdota teema juttua LIITO-lehteen)

Sähköinen LIITO-lehti?

Organisaatio

Sääntöjen läpikäyminen kokouksessa 3/14

LIITO:n toimintaohjesääntö

uudistuva & ajanmukainen

Työvaliokunnan valmistelevat "kokoukset"

Sähköinen laskutus
Huomioiminen, aiheeksi kerhotapaamisessa

Jäsenistö

Salon Opintopäivien pj Simpukan kokoukseen

4. ja 5. kurssin aktivointi Jyväskylässä

aktivointi & rekrytointi

Viestinnän uudistaminen

Opiskelijahinta edullisemmaksi koulutuksiin

www.innotiimi-icg.com
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