Pokalin Liikunnan Iloa -strategia 2021–2024

1. JOHDANTO

3. ARVOT

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n (Pokali) vuosien
2021–2024 ”Liikunnan iloa” -strategian
tarkoituksena on
• Ennakoida toimintaympäristössämme tapahtuvia
muutoksia ja reagoida niihin joustavasti
• Vastata jäseniltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä 		
tuleviin toiveisiin
• Vahvistaa Pokalin asemaa asiantuntevana ja
innostavana liikunnan ja urheilun edistäjänä
sekä edunvalvojana
• Varmistaa strategian tahtotilan toteutuminen

Arvojamme kuvaa sloganimme ”Liikunnan iloa”, joka
kertoo liikunnan ja urheilun ainutlaatuisen ilon ja onnistumisen kokemisesta. Arvopohjanamme ovat liikunnan
ja urheilun eettiset periaatteet.

Arviointi, seuranta ja ohjautuminen
Pokalin strategian linjan mukaiset vuosittaiset
toiminnan painotukset ja toimenpiteet määritellään
toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Toiminta ohjautuu
pääsääntöisesti maakunnallisen kysynnän ja odotusten sekä yhteisesti sovittujen valtakunnallisten
tavoitteiden mukaisesti.
Pokalin toimintaa arvioivat ja seuraavat Pokalin
hallitus, henkilökunta, jäsenjärjestöt, opetus- ja
kulttuuriministeriö sekä muut keskeiset sidosryhmät. Jäsenjärjestöt arvioivat strategian toteutumista
vuosikokouksissa vuosittaisten toimintakertomusten kautta. Seurannan perusteella laaditaan vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka toimivat
strategian seurannan pohjana.

2. PERUSTEHTÄVÄ
Pokali on liikunnan ja urheilun maakunnallinen
asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö.
Perustehtävämme on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla sekä
liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen. Tämän valinnan perusteella
olemme määritelleet arvomme, tahtotilamme ja
painopistealueemme.

POKALIN ARVOJA OVAT:
Vastuullisuus
• Toimintamme edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta perustuen rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen
• Huomioimme luonnon kunnioittamisen ja kestävän
kehityksen periaatteet toiminnassamme
Moniarvoisuus
• Arvostamme kaikenlaista liikuntaa ja urheilua. 		
Edistämämme toiminnallamme tasa-arvoa ja
suvaitsevaisuutta.
• Tarjoamme osaamistamme ja palvelujamme kaikille
Yhteisöllisyys
• Uskomme yhteistyön ja yhdessä tekemisen voimaan.
• Teemme luottamuksellista, innostavaa ja avointa
yhteistyötä eri tahojen kanssa
• Kannamme omalta osaltamme vastuuta koko
maakunnan liikunnasta ja urheilusta. Edistämme
vahvaa me–henkeä maakunnassamme.
Asiantuntijuus
• Olemme luotettava ja asiansa osaava liikunnan ja
urheilun edistäjä, edelläkävijä ja kumppani
• Kehitämme osaamistamme, toimintaamme ja
toimintatapojamme kysynnän ja odotusten mukaisesti.
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4. TAHTOTILA
Tavoitteenamme on laaja-alainen liikunnan ja urheilun edistäminen. Kohderyhmiimme kuuluvat niin
organisoituneen liikunnan ja urheilun toimijat kuin
tavalliset arkiliikkujat ja liikkumattomat. Teemme
paikallisesti, maakunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
Visio:
• Pohjois-Karjala - Hyvinvoivien liikkujien ja
urheilijoiden maakunta
Päämäärät:
• Liikunta ja urheilu ovat keskeisiä PohjoisKarjalan hyvinvoinnin ja menestyksen edistäjiä
• Pohjoiskarjalaisten liikunta-aktiivisuus on
lisääntynyt
• Pohjoiskarjalainen liikunta- ja urheiluseuratoi-		
minta on aktiivista, kiinnostavaa ja moniarvoista
• Pokali on vahva ja itsenäinen maakunnallinen
asiantuntija-, kehittämis- ja yhteistyöjärjestö
Tahtotilamme saavuttamiseksi meidän
on onnistuttava:
• Kehittämään seuratoiminnan elinvoimaisuutta,
laatua ja osaamista.
• Innostamaan liikunnan ja urheilun eri toimijoita
kehittämään osaamista ja toimintaa.
• Ylläpitämään tiivistä ja luotettavaa yhteistyötä
ja verkostoja keskeisten sidosryhmien kanssa.
• Vaikuttamaan päättäjiin liikunnan ja urheilun 		
aseman vahvistamiseksi ja toimimaan pohjois-		
karjalaisen liikunnan ja urheilun vahvana edun-		
valvojana.
• Ennakoimaan ja reagoimaan toimintaympäristössä tapahtuviin liikunnan ja urheilun kannalta
merkittäviin muutoksiin.
• Varmistamaan Pokalin joustava päätöksenteko,
suunnitelmallinen talous ja henkilöstön osaaminen ja motivaatio.

5. PAINOPISTEALUEET JA
TOIMINTA
Toimintamme keskittyy strategiakaudella kolmeen painopistealueeseen:
• Liikunnallisen elämäntavan edistämiseen
• Seuratoiminnan elinvoimaisuuden tukemiseen
• Kuntayhteistyöhön ja vaikuttamiseen
Keskitymme painopistealueilla erityisesti:
• koulutustoimintaan
• verkostotyöhön
• liikuntapalveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen
• tapahtumien ja kampanjoiden järjestämiseen
• vaikuttamiseen ja viestintään
• työllistämiseen
Painopistealueiden kehittämisen ja toteuttamisen onnistumiseksi olemme aktiivisia hanketoiminnassa, sidosryhmäyhteistyössä, toimisto- ja
taloushallintopalveluissa ja varainhankinnassa.
Aktiivisella hanketoiminnalla pyrimme hakemaan
lisää voimavaroja ja resursseja toimintaamme ja näin
edistämään strategian toteutumista suunnitellulla
tavalla.
Sidosryhmäyhteistyöllä haluamme edistää luottamuksellista ja aktiivista kumppanuutta eri toimijoiden
kanssa.
Toimisto- ja taloushallintopalveluilla haluamme
auttaa jäsenistöämme ja muita toimijoita kehittämällä
ja tarjoamalla nykyisiä sekä uusia palveluja.
Varainhankinnalla pyrimme lisäämään toimintaedellytyksiä arvopohjamme ja päävalintojemme suunnassa. Kehitämme nykyisiä ja uusia toimintamalleja ja
-tapoja, joilla varmistamme pitkäaikaiset yritysyhteistyökumppanuudet.
Lisäksi olemme edistämässä painopistealueidemme
toimintojen kautta sekä tapauskohtaisesti maakunnan
kilpa- ja huippu-urheilua sekä liikunta- ja urheilutapahtumamatkailua resurssien puitteissa.
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Pokalin perustehtävä on pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun
avulla sekä liikuntakulttuurin elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden varmistaminen.
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• Seuratoiminnan elinvoimaisuuden tukeminen
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