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1. JOHDANTO
Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n (Kepli) toimintavuosien 20212025 ”Liikunta ja urheilua yhdessä menestyen”-strategian tarkoituksena on:
• Ennakoida toimintaympäristössämme tapahtuvia 		
jatkuvia muutoksia ja reagoida niihin joustavasti
• Vastata jäseniltä, asiakkailta ja sidosryhmiltä tuleviin
toiveisiin ja palvelukysyntään
• Vahvistaa Keplin roolia ja asemaa asiantuntevana, innostavan, yhdistävänä ja liikunnan ja urheilun voimavarana
• Varmistaa strategian tahtotilan toteutuminen
STRATEGIAN TEHTÄVÄ, ARVIOINTI, SEURANTA JA OHJAUTUMINEN
Keplin strategia linjaa vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelman painotukset ja toimenpiteet. Toiminta ohjautuu pääsääntöisesti maakunnallisen kysynnän ja odotusten mukaisesti sekä
yhteisesti sovittujen valtakunnallisten ohjelmien tavoitteiden
mukaisesti. Strategia vaikuttaa keskeisesti myös Keplin hanketoimintaan ja kumppanivalintoihin.
Keplin toimintaa arvioivat ja seuraavat Keplin hallitus, henkilökunta, jäsenjärjestöt, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut
keskeiset sidosryhmät ja kumppanit. Seurannan ja palautteen
perusteella laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat, jotka
toimivat strategian seurannan pohjana.

2. VISIO
”LIIKUNTAA JA URHEILUA YHDESSÄ MENESTYEN”
Strategian visioelementit ovat yhteisöllisyys, osallisuus, ihmisten hyvinvointi, kumppanuus, aluekehittäminen, vetovoimaisuus, monipuolinen liikuntaosaaminen, laaja-alaisuus, verkostomaisuus, kotipesä – yhdistäjä, aktiivisuus, -aloitteellisuus,
oppiminen, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja systemaattisuus.
”Menestys”-sana halutaan ymmärtää perinteisen voittamisen
sijaan laajempana ja monipuolisempana käsitteenä, jota voidaan tavoitella kaikilla strategisilla painopistealueilla sekä niitä
yhdistävissä asioissa kuten markkinointiviestinnässä, kumppanuuksissa, osallistamisessa ja aktiivisuudessa.

3. MISSIO
”EDISTÄMME HYVINVOINTIA LIIKUNNAN JA URHEILUN AVULLA SEKÄ
TARJOAMME TURVALLISIA LIIKUNTAELÄMYKSIÄ”.
Keplin perustehtävänä säilyy toiminta-alueen hyvinvoinnin edistäminen liikunnan ja urheilun avulla. Liikuntaelämykset halutaan
tuottaa jatkossa vastuullisesti ja turvallisesti.

4. ARVOT
”KEPLI EDISTÄÄ TOIMINNASSAAN YHDENVERTAISUUTTA, KUNNIOITUSTA, OSALLISUUTTA, YHTEISÖLLISYYTTÄ JA MENESTYSTÄ”.
Keplin arvoja ovat:
YHDENVERTAISUUS
Edistämme toiminnallamme tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta.
Kannustamme kaikkia osallistumaan liikunnan ja urheilun harrastamiseen riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, alkuperästään tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.
KUNNIOITUS
Arvostamme kaikenlaista liikuntaa ja urheilua. Liikunnan ja urheilun parissa vapaaehtoisuus on merkittävä arvo, jota haluamme edistää ja kunnioittaa. Jakamamme huomioimiset ja palkitsemiset ovat keskeinen ja näkyvä osa kunnioittamiseen liittyvää
perinnettä. Urheilugaala tapahtumana on syntynyt kunnioittamaan urheilun ja liikunnan parissa toimineiden henkilöiden saavutuksia ja tekoja.
OSALLISUUS
Osallisuus merkitsee mukanaoloa, vaikuttamista sekä huolenpitoa. Se on myös liittymistä, mukaan ottamista, kuulemista sekä
kuulumista yhteisöön. Edistämme osallisuutta avoimella ja läpinäkyvällä toiminnallamme.
YHTEISÖLLISYYS
Haluamme tehdä asioita yhdessä seurojen, kuntien ja kumppaniemme kanssa. Yhteisöllisyys on avointa, luottamuksellista ja
innostavaa yhteistyötä. Järjestämämme tapahtumat edistävät
yhteisöllisyyttä eri kohderyhmissä.
MENESTYS
Menestys voi olla perinteisen voittamisen lisäksi ainutlaatuista
asiantuntijuutta, verkosto-osaamista sekä toiminnallisesti ja
taloudellisesti tuloksekasta ja laajenevaa toimintaa. Haluamme
myös, että jäsenemme urheiluseurat ja niiden joukkueet sekä
urheilijat menestyvät.
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5. PÄÄMÄÄRÄT

6. PAINOPISTEALUEET

Tavoitteenamme on laaja-alainen liikunnan ja urheilun edistäminen. Kohderyhmiämme ovat niin organisoidun liikunnan toimijat
ns. varsinaiset jäsenet kuin muut paikallisen liikunnan ja urheilun toimijat kuten kunnat ja yritykset. Houkuttelemme liikunnan
pariin tavallisia arkiliikkujia ja vähän liikkuvia matalan kynnyksen tapahtumiin ja toimintoihin.
Teemme paikallisesti, maakunnallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Toimintamme keskittyy strategiakaudella kuuteen painopistealueeseen, jotka ovat:
• Elinvoimainen seuratoiminta
• Liikkuva lapsuus ja nuoruus
• Lisää liikettä aikuisille ja senioreille
• Nuoren urheilijan polku
• Kuntayhteistyö ja vaikuttaminen
• Vetovoimaiset ja turvalliset tapahtumat

Tavoitteet:
• Kepliin liittyy yhä useampi uusi seura tai muu liikunnan
edistäjä.
• Liikunta ja urheilu ovat keskeisiä alueen viihtyvyys- ja
vetovoimatekijöitä sekä hyvinvoinnin lähteitä.
• Keskipohjalaisten arjen liikunta-aktiivisuus kasvaa eri
väestöryhmissä.
• Alueemme urheiluseurojen joukkueet ja urheilijat 		
menestyvät kansallisesti ja osa asettaa tavoitteekseen
ammattilaisuuden ja kansainvälisen tason.
• Keplin toiminta-alueen urheiluseuratoiminta on osallistavaa, monipuolista, kasvattavaa ja aktiivista.
• Kepli on arvostettu, yhteistyöhaluinen ja itsenäinen
maakunnallinen asiantuntija- ja kehittämisjärjestö.

Painopistealueilla kehittämistyön onnistuminen ja menestys
edellyttää yhteistä markkinointiviestintää, laaja-alaista yhteiskunnallista vaikuttamistyötä, monipuolisia kumppanuuksia ja
verkostoja niin seurojen, kuntien kuin yritysten kanssa.
Haluamme onnistua liikunnallisen hyvinvoinnin edistäjänä Keski-Pohjanmaalla perustoiminnan, verkostoyhteistyön, hanke- ja
projektitoiminnan sekä tapahtumatoiminnan avulla.
Haluamme olla luotettava ja osaava kumppani urheiluseuroille,
kunnille, kouluille ja yrityksille laaja-alaisessa liikunnan ja urheilun alueellisessa kehittämistyössä.
Toimimme kustannustehokkaasti ja käytämme vastuullisesti yhteiskunnalta saamiamme resursseja.
Aktiivisella ja tuloksekkaalla varainhankinnalla lisäämme voimavaroja strategisesti tärkeille osa-alueilla kunnioittaen yhteistä arvopohjaa. Tavoitteenamme luoda ja vahvistaa pitkäaikaisia
yritysyhteistyösopimuksia.
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KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA RY (KEPLI)
Keski-Pohjanmaan Liikunta on Kokkolassa 23 vuotta sitten perustettu itsenäinen, rekisteröity järjestö, jolla on palvelutoimisto
Kokkolassa. Kepli on yksi viidestätoista (15) liikunnan aluejärjestöistä. Keplissä työskentelee tällä hetkellä seitsemän (7) päätoimista
henkilöä liikunnan ja urheilun erilaisissa palvelu- ja kehittämistehtävissä. Kepli saa tukea toimintaansa opetus- ja kulttuuriministeriön jakamista veikkausvoittovaroista. Kepliin kuuluu varsinaisina jäseninä urheiluseuroja, lajien alueorganisaatioita, urheiluopistoja,
lajiliittoja, liitännäisjäseninä liikuntaa edistäviä muita yhteisöjä sekä kuntajäseniä kuten Keski-Pohjanmaan liitto.
Keplin erityispiirteenä on alueen kaksikielisyys. Pietarsaaren seudulla ja Kokkolassa asuu noin 40 000 ruotsinkieltä äidinkielenään
puhuvaa. Keplin jäsenistöön kuuluu noin 15 kaksikielistä urheiluseuraa.
Kepli toimii kolmen hallinnollisen maakunnan (Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa) alueella, johon kuuluu yhteensä
21 kuntaa. Väestöä alueella n.180 000 (2019). Jäseniä on tällä hetkellä 135 kpl. Seuroissa on jäseniä noin 50 000 henkilöä.
Keplin toiminta-alueella on nykyarvion mukaan noin 300 toimivaa liikunta- ja urheiluseuraa. Yksi merkittävä piirre Keplin jäsenistöstä
ovat yleisseurat (35 kpl) ja niiden toiminnan laajuus eri paikkakunnilla. Yleisseuroissa toimii aktiivisesti useita (2-10) eri toimintayksikkö – lajijaostoja ja joukkueita.
KEPLI - LYHYESTI
• perustettu 10.11.1997 Kokkolassa
• itsenäinen, rekisteröity valtionapukelpoinen liikunnan aluejärjestö
• jäseninä 135 urheiluseuraa, lajiorganisaatiota sekä muita liikuntaa edistäviä tahoja
• toiminta-alue 21 kuntaa
• väestöpohja n. 180 000 asukasta
• toimintabudjetti vuodelle 2020 n. 600 000 euroa
• henkilökunta 7 päätoimista, 4 sivutoimista työntekijää, noin 60-70 kouluttajaa/ohjaajaa sekä n. 20 nimettyä luottamushenkilöä
eri tehtävissä.
• yhteisöjäsenenä Suomen Valmentajat ry:ssä, Suomen Painonnostoliitossa, Keski-Pohjanmaan Urheilun Tukijoissa, toimintaryhmä
Pirityiset ry:ssä ja Kosti ry:ssä.

U

Kuva: Keplin toiminta-alue - laajempi kuin hallinnollinen maakunta.

