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Johdanto
Suomen Työväen Urheiluliitto osallistuu aktiivisesti suomalaisen liikunta- ja
kansalaistoimintakulttuurin kehittämiseen. Näin on tapahtunut koko 2000-luvun ajan.
Varsinainen liikuntapoliittinen ohjelma on hyväksytty vuoden 2003 liittokokouksessa ja
vuoden 2007 liittokokous konkretisoi ohjelman tavoitteita liikuntapoliittisella kannanotolla.
Vuoden 2010 liittokokouksessa arvioitiin valtuuston vuonna 2006 hyväksymän strategian
(2007–2015) toteutumista sekä tehtiin linjaukset ja painopisteet liittokokouskaudelle 2010–
2013. Päätöksen mukaan "liittokokouskaudella keskitytään seuratoiminnan kehittämisen
kolmeen osa-alueeseen: 1) koulutustoimintaan, 2) palvelutoimintaan, 3) lajityöhön sekä lasten
ja nuorten liikuntaan". Vuoden 2013 liikuntapoliittisessa asiakirjassa toimintaa haluttiin
profiloida "1) lasten ja nuorten liikuntaan 2) terveyttä edistävään liikuntaan ja 3)
amatöörikilpaurheiluun".
TUL:n 28. liittokokouksessa 18.–19.5.2013 hyväksyttiin uusi liikuntapoliittinen asiakirja, jonka
tavoitteena on ajaa sellaista liikuntapolitiikkaa, joka takaa liikunnan kaikille maksuttomaksi
peruspalveluksi, jolloin liikuntapolitiikka ei voi nojautua mahdollisuuksien tasa-arvoon vaan
todelliseen tasa-arvoon.
TUL:n käsitykset liikuntakulttuurin edistämisestä ovat laajempia kuin pelkästään
urheilujärjestöjen ajama liikunnan järjestöpolitiikka. TUL haluaa pitää huolta koko väestöstä
eikä ainoastaan liikuntajärjestöihin kuuluvasta väestöstämme.

TUL:n strategia
TUL haluaa kehittää ja kasvattaa jäsenistään, tukijoistaan, viiteryhmistään ja koko
suomalaisesta liikuntaväestä yhteiskuntaa uudistavia aktiivisia ja vastuuntuntoisia
osallistujia, jotka ottavat liikuntatoiminnassaan huomioon yhteisöllisyyden, yhteiskunnan
heikoimmista huolehtimisen ja erityisesti liikunnan kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen
hajautetuilla kansallisilla liikuntaorganisaatioilla. Ne toteuttavat parhaiten liikunnan
monipuolista kansallista tasa-arvoa ja kansainvälistä solidaarisuutta sekä turvallisuutta
liikunnan avulla globaalisti.

TUL:n tärkein painopistealue on matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistäminen ja
lisääminen Suomessa tasa-arvoisesti koko väestölle. TUL tukee ja edistää terveyttä
edistävän harrastajalähtöisen matalan kynnyksen harrasteliikunnan saatavuutta ja
saavutettavuutta.
TUL haluaa tukea toimintaa, jossa kaikkia yhteiskunnan sektoreita – kuten julkinen, yksityinen
ja kolmas sektori – otetaan mukaan erityisesti terveyttä edistävän liikunnan toteuttamiseen.
TUL haluaa olla mukana sellaisessa liikuntakulttuurin organisatorisessa kehittämisessä, joka
perustuu hajautettuun liikunnan palvelutuotantoon ja joka ottaa oikein huomioon toimijoiden
erilaiset piirteet, kohdejoukot, historian ja toimintatavat liikuntakulttuurin tasapuolisessa
kehittämisessä.
TUL ei aktiivisesti tue kaupallista kilpa- ja huippu-urheilua. TUL toteuttaa toiminnassaan
harraste- ja amatöörikilpatoimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti eri urheilumuodoissa.

Yleistavoitteet:
Kehitetään harrastajan tiekartta, joka mahdollistaa elinikäisen liikunnan harrastamisen
kohtuullisin kustannuksin.
Kehitetään toimintamuotoja, joissa voi harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja jotka tähtäävät
liikunnan harrastuksen lisääntymiseen.
Kehitetään verkostomainen toimintamalli yhteistyötahojen, vapaaehtoisten ja rahoituksen
kanavoimiseksi matalan kynnyksen toimintaan.
Kehitetään edelleen ja vakiinnutetaan alueellisen toiminnan mallissa määritellyt hallinto- ja
toimintamuodot.
Toiminnalliset tavoitteet:
TUL tuottaa harrasteliikunnan kuvauksen ja määrittelee lupauksen harrastajalle. Määrittely
koskee elämänkaarelle tapahtuvan harrastamisen mahdollisuutta, harrastajan tiekartta.
TUL:n koulutustoiminnan painotukset ovat jatkossa lisääntyvässä määrin harrasteliikuntaa
tukevia, esimerkkinä vertaisohjaus. TUL tarjoaa jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa
tukevaa järjestö-, nuoriso- ja ohjaajakoulutusta.
TUL pyrkii aktiivisesti laajentamaan yhteistyöverkostoja ja toimintamuotoja seurojen
toiminnan tukemiseksi ja harrasteliikunnan koordinoimiseksi yhtä seuraa suurempina
kokonaisuuksina.

TUL määrittelee seurojen toiminnalliset tavoitteet huomioiden harrasteliikunnan tukemisen
toimintamuodot, joilla tuetaan seurojen toimintaa ja lisätään seurojen välistä yhteistyötä.
Toimenpiteet matalan kynnyksen harrasteliikunnan edistämiseksi:
Harrasteliikunnan tiekartan avulla kuvataan harrasteliikunnan kehittäminen: lasten- ja
nuorten liikunta, työyhteisö- ja aikuisliikunta, ikääntyvien liikunta, veteraaniliikunta.
TUL määrittelee sukupolvittain liikkujien elinkaarella keskeiset tavoitteet ja rajapinnat: esim.
eri lajien yhteinen toiminta, kaveriporukoiden oma toiminta, perheiden yhteinen toiminta, eriikäisten yhteinen toiminta, monipuoliset harrastemahdollisuudet, yhteys kouluun ja
opiskeluun, terveysliikunta, työ- ja toimintakykyä ylläpitävä harrasteliikunta.
Harrasteliikuntaan osallistuminen ilman, että sitoudutaan vain yhden seuran toimintaan. TUL
edistää moniin lajeihin osallistumismahdollisuuden antavan monilisenssin käyttöönottoa ja
uudenlaisia jäsenyyskäytäntöjä, joilla saa mahdollisuuden osallistua yhdellä "jäsenyydellä"
tms. monen seuran järjestämiin toimintoihin.
Vapaaehtoisten, ohjaajien ja harrastajien rekrytointi sekä vapaaehtoistoiminnan koulutukset.
Lähiliikuntapaikkojen varmistaminen ja edunvalvonta: Vaikuttaminen kunnallisella ja koko
maan tasolla, jotta lähiliikuntapaikat turvataan kaikkialla.
Tiedotus matalan kynnyksen harrastetoiminnasta ja yhtenäinen viestintä: yleinen tiedotus,
kannustus ja ohjaus lajikokeiluihin ja lajien ja harrastajien esittelyt mediassa. TUL koordinoi,
tukee ja toteuttaa mahdollisimman yhtenäisten kanavien kautta viestintää verkossa.
Taataan harrastajien tiedonsaantia ja vältetään yksittäisten seurojen rajallisten viestintä/tiedotusresurssien hajaantuminen.
Monipuolisten yhteistyömuotojen järjestäminen: TUL järjestää uusia yhteistyötahoja
harrastajien käyttöön; eri seurojen ja järjestöjen sekä esim. kunnallisten toimijoiden
yhteistyökäytännöt. Hyvien käytäntöjen koordinointi, levittäminen ja niistä kertominen koko
maassa kuuluu tähän.
Mahdollisuuksia toimia muissakin rooleissa kuin harrastaja: TUL tekee yksittäistä seuraa
laajemmin näkyväksi vapaaehtoistoiminnan ja järjestötoiminnan arkea mm. henkilökuvien,
toimintaesittelyjen kautta.
TUL:n tapahtumat tukevat matalan kynnyksen harrasteliikuntaa.

Toimenpiteet seuratoiminnan kehittämiseksi:
Materiaalien tuottaminen: seurojen ja harrastajien käyttöön tuotetaan materiaalia
harjoittelusta, ideapankit, hyvät toimintamallit ja käytännöt.
Ohjaajien koulutus: varmistetaan että seuroissa on osaavia ohjaajia eri tasoisille harrastajille.

Koulutustoiminnan painotukset: terveyttä edistävä harrasteliikunta, luontoliikunta ja
vertaisohjaus.
Yhteistyöverkostot ja toimintamuodot seurojen toiminnan tukemiseksi ja harrasteliikunnan
koordinoimiseksi yhtä seuraa suurempina kokonaisuuksina.
Seurojen laatutakuun kehittäminen: seuratoiminnan tukeminen harrasteliikunnan
näkökulmasta kokonaisvaltaisesti TUL:n omalla palvelutoiminnalla.
Yhteistoiminnallinen liikuntapolitiikka (julkinen sektori, yksityinen sektori, järjestö, media)
(Strategiassa määritellään harrasteliikunnan käsite ja idea soveltuvalla tasolla, toimintasuunnitelmissa
vahvistetaan tarkemmin keinovalikoima.)

