
SANOISTA TEKOIHIN

 SUOMEN KARATELIITTO RY
 - SUOMALAISEN KARATEN, TAIDON JA JU-JUTSUN YHDISTÄVÄ VOIMA



Miten hyvin liitto pystyy vastaamaan jäsenistön tarpeisiin?
Miten jäsenet kokevat toiminnan? Mikä on seuroille tärkeää?
Miten liiton tarkoitus toteutuu jäsenistön näkökulmasta?

STRATEGIATYÖN TAVOITTEENA
ON OLLUT YMMÄRTÄÄ:

Ovatko seurat liittoa varten vai liitto aidosti seuroja varten?



PARAS
LIITTO
Syntyy yhdessä tekemällä!



STRATEGIATYÖSTÄ LYHYESTI
Strategian taustalla on kentälle tehdyt kyselyt ja liiton monilajinen
strategiaryhmätyöskentely
Työ aloitettiin keväällä / kesällä 2020, jolloin seuroille tehtiin puhelukierros
Työskentelyä jatkettiin toteuttamalla seuroille verkkokysely joulu-tammikuussa 2020-21
Strategiatyötä jatkettiin kahdessa työpajassa isommalla kokoonpanolla 14.-15.1.2021,
mukana oli hallituksen ja eri valiokuntien jäseniä sekä liiton työntekijöitä
Pienemmässä strategiatyöryhmässä hiottiin esitys hallitukselle 10.3.2021
Hallitus vahvisti strategian kokouksessaan 15.3.2021
Strategia hyväksyttiin liittokokouksessa 12.4.2021



Strategia vastaa kysymykseen ”kuinka”? Eli mitä pitää tehdä,
jotta liitto saavuttaa tavoitteensa, missionsa ja visionsa?

Järjestö on vuorostaan väline, jonka tarkoituksena on
"jäsenelle merkityksellisen asian toteutumisen
mahdollistaminen".

SUOMEN KARATELIITON
STRATEGIATYÖ



MISSIO
Missio on liiton olemassaolon tarkoitus.

VISIO
Visio on tiivistelmä liiton tavoittelemasta tulevaisuudentilasta tai päämäärästä.

ARVOT
Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulee näkyä liiton ja sen toimijoiden päivittäisessä toiminnassa ja sen

johtamisessa.

STRATEGIA
Strategia vastaa kysymykseen miten. Se kertoo, mitä tehdään, jotta liitto saavuttaa tavoitteensa ja visionsa

TOIMINTASUUNNITELMA
 Toimintasuunnitelma on liitossa strategian teoiksi konkretisoitu suunnitelma. Toimintasuunnitelman

laatiminen tapahtuu useimmiten vuosittain, mutta suunnittelujakso voi olla hyvin pidempikin.

TOIMENPITEET
Toimenpide on yksittäinen keino, joka oletettavasti

edistää onnistumista tavoitteessa.

SEURANTA/ MITTARIT
Oman toiminnan säännöllinen peilaus sovittuihin

tavoitteisiin.



MISSIO
Suomen Karateliiton missio on tuottaa laadukasta nuoriso-, koulutus- ja seuratoimintaa jäsenseurojensa jäsenille sekä

mahdollistaa urheilijoiden kasvu ja valmennus aina huipulle asti.
 

STRATEGISET PAINOPISTEET

VISIO
Suomen Karateliitto on kasvava monilajiliitto, joka tunnetaan toiminnan laadusta, hyvästä

yhteishengestä sekä urheilumenestyksestä.
 

ARVOT
Uudistumiskyky - osallisuus - yhteenkuuluvuus - toimivuus

Kehitämme liiton toimintakulttuuria
ja tavoittelemme kasvua sekä

kilpailumenestystä.

Teemme toimintaamme tunnetuksi,
näymme ja kuulumme.

 Parannamme jäsenistölle
tarjottavia palveluita,

tavoitteenamme seurojen paras.

 
SLOGAN:  Suomen Karateliitto ry - Suomalaisen karaten, taidon ja ju-jutsun yhdistävä voima


