
Aikuisliikunnan 
materiaalit
Tähtiseura-ohjelman tueksi

(14.1.19 - esitys täydentyy lähiaikoina)



Aikuisliikunnan 
tukimateriaalit 
seurakehittäjille



Aikuisliikunnasta tutkittua tietoa (aikuisliikkujat, 
määrät, laatutekijät…)

Aikuisliikunnan asiantuntijatyö Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena 

Kokoaa ajankohtaisen tiedon ja ymmärryksen aikuisten liikunnasta ja 
liikkumisesta Suomessa

Tietoa, kuinka urheiluseura voi tukea aikuisen hyvinvointia laadukkaan 
liikuntatarjonnan avulla

Asiantuntijatyöstä tehty tiivistelmä (pp-esitys) ja videosarja

Diasarjaa voi pilkkoa ja hyödyntää tarpeen mukaan kunhan diojen sisältö ja 
ulkoasu säilyy

Tulevaisuuden kehityssuuntia urheiluseuroille (pdf-taulukko)

11.1.2019 3

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/seurakehittajien-verkosto/tilaisuudet-ja-materiaalit/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbl9sxgtCOb7n8hqLnXGyQq5bo2VhDfr6
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Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin 
tukena. Asiantuntijatyö liikkujan polun 
aikuisuusvaiheesta (Kauravaara 2018). 

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa

Kysy tarvittaessa 
painettuja julkaisuja 
Olympiakomiteasta

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa


Aikuisliikunnan laatutekijät Tähtiseura-ohjelmassa 
taustamateriaalit

Aikuisliikunnan laatutekijät 
Aikuisliikunnan laatutekijät sekä kaikki laatutekijät kuvauksilla 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseuran-laatutekijat/

Aikuisliikunnan asiantuntijatyö Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf

Tukena myös videosarja ja tiivistelmä power point -esityksenä

Sports Club for Health (SCforH) – Ohjeistusta urheiluseuroille 
terveysnäkökulman hyödyntämiseen 

Sports Club for Health -periaatteet toteutuvat aikuisten ja lasten laatutekijöissä 

https://www.scforh.info/content/uploads/2017/12/scfh_suomi_verkko.pdf
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat/tahtiseuran-laatutekijat/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf
https://www.scforh.info/content/uploads/2017/12/scfh_suomi_verkko.pdf


Aikuisliikunnan merkitys seurassa

Harrasta ja liiku seurassa (pp-esitys)

tietoa, esimerkkejä, infograafeja

Seurakehittäjälle omia muistiinpanoja esitykseen
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https://storage.googleapis.com/valo-production/2016/12/aikuisten_harrasteliikunta_seuroissa_161207.pdf


Konseptoinnilla ja markkinoinnilla lisää osallistujia
Miksi konseptointi kannattaa: kenelle, mitä, miten? 

Tietoa ja työkirja aiheesta: Kuka ja kenelle (kuka ostaa), Mitä ja Miksi (idea ja palvelun 
paketointi), Miten – Missä – Milloin (markkinoinnin keinot, tapa ja kanavat)

Työkirja

Video: teoriaosuus 30 min

Video: käytännön osuus 15 min

Onnistunut Case: HIFK Stadin Mimmit

Video 10 min (Raakel Koittola, Stadin Mimmien perustaja)

Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi? Kohti asiakaslähtöisempää 
ja saavutettavampaa toimintaa

3 x 30 min webinaarisarja
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/maria-ulvinen_11.10.2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3NxTuxBsUDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tpv-9DGYqJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KKpjtA0RB54&list=PLbl9sxgtCOb7h4P9Mxo0i4nIFnrkT6MJV&index=6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbl9sxgtCOb5iDl7T5P4KL6xQ0d63CHZH


Konseptointi ja markkinointi (jatkuu…)

Aikuisten kilpaillen harrastamisen materiaalit sis. Englannin soutuliiton 
konseptointi-materiaalin 

Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina -katsaus 

Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina pp-diat 

Seurakäyttöön

- Miksi urheiluseura on kiinnostava palveluntuottaja yrityksen näkökulmasta?

- Mitä asioita urheiluseuran on huomioitava tuottaessaan palveluita yrityksille?

- Miten urheiluseura tavoittaa yritykset ja hoitaa asiakassuhteen onnistuneesti?

- LISÄÄ LINKKI
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/02/urheiluseurat_tyoyhteisojen_liikuttajina.pdf


Aikuisliikunnan koulutukset

Aikuisliikunta on osa VOK-kokonaisuutta

Aluejärjestöjen järjestämä koulutus

katso koulutuksen sisällöt

Katso aluejärjestöjen yhteinen koulutuskalenteri

Tervetuloa liikuttajaksi

Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kuntoja terveysliikunnasta sekä ideoita 
ja neuvoja aikuisliikunnan ohjaamiseen ja ohjauskerran suunnitteluun 
urheiluseurassa (3h)

Aikuisliikunnan koulutusesitteet 
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https://storage.googleapis.com/valo-production/2017/03/vok-koulutukset.pdf
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutuskalenteri/
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/


Terveys(liikunta) näkökulman hyödyntäminen

lajien terveysprofiilit - aikuiset

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoimin
ta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-
aikuisten-harrasteliikunnasta/

lajiliitoille työkalupakki 
terveysnäkökulman hyödyntämiseen

A good practise guide to inspire and support 
sport associations and their clubs

https://www.scforh.info/sport-associations/
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/
https://www.scforh.info/sport-associations/


Aikuisliikunnan itsearviointikysely lajiliitoille

Itsearviointikysely pohjautuu uuteen aikuisliikunnan 
asiantuntijatyöhön ja siinä nostettuihin aikuisliikunnan laatutekijöihin

Kysely toteutettiin kesällä 2018 ja työ jatkuu marraskuusta lajien 
workshopeilla

Vastaava itsearviointikysely on tehty lasten urheilusta ja 
valmennusosaamisesta – aikuisliikunnan palikka täydentää tätä 
kokonaisuutta

Tavoitteena kyselyllä on tukea lajiliiton toimintaa ja löytää yhteisiä 
kehittämiskohteita

Tutustu yhteenvetoon LINKKI
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Miten voisin saada materiaaleista 
tukea työhöni?

- Missä voisin hyödyntää materiaaleja? 

- Mikä on ensimmäinen pieni konkreettinen asia, jonka teen sen 
eteen?



Aikuisliikunnan 
työkalut seuroille



Johtaminen, hallinto ja viestintä

Johtaminen (aikuiset)

Palautekysely aikuisliikkujille

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena (erityisesti sivut 36-40)

Tulevaisuuden kehityssuuntia urheiluseuroille

Aikuisliikunnan periaatteita

Aikuisliikunta seuran toimintakäsikirjassa - esimerkkinä Jyväskylän 
Kenttäurheilijat

Harrasta ja liiku seurassa (pp)

Viestintä (aikuiset)

Harrasta ja liiku seurassa (pp)
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https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/peruspalvelut/hallinto-ja-kehittaminen/tyokaluja-seuran-kehittamiseen
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf
https://docs.google.com/document/d/1RyLnj7K-oow6QdyaYrQF_qzDG01bV4JLHPU2tszRxi8/edit


Seuran ihmiset

Yhteisöllisyys (Aikuiset)

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena (erityisesti sivut 29-30)

Asiantuntijatyön pp-diat tästä aiheesta

Video
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf


Aineelliset resurssit 
Talous (Aikuiset)

Urheiluseurat työyhteisöjen liikuttajina

Harrasteliikunnan työkalupakki: Talous 
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-
seuroissa/harrasteliikunnan-tyokalupakki/talous/

Työkaluja kohderyhmän tunnistamiseen ja palveluiden konseptointiin

1)Miksi konseptointi kannattaa: kenelle, mitä, miten? 

Työkirja

Video: teoriaosuus 30 min

Video: käytännön osuus 15 min

2) Palvelumuotoiluajattelemalla paremmaksi –webinaarisarja (3 x 30 
min)
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https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/02/urheiluseurat_tyoyhteisojen_liikuttajina.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/harrasteliikunnan-tyokalupakki/talous/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/10/maria-ulvinen_11.10.2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3NxTuxBsUDM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tpv-9DGYqJ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbl9sxgtCOb5iDl7T5P4KL6xQ0d63CHZH


Urheilutoiminta

Liikkuja keskiössä

Asiantuntijatyön pp-diat tästä aiheesta

video

Aikuisliikunnan monipuolinen sisältö

Tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista

Sports Club for Health - Ohjeistusta urheiluseuroille terveysnäkökulman 
hyödyntämiseen

Lajien terveysprofiileja

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena (erityisesti sivut 27-29)

Asiantuntijatyön pp-diat tästä aiheesta

video
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https://dopinglinkki.fi/
https://www.scforh.info/content/uploads/2017/12/scfh_suomi_verkko.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/aikuisten-harrastaminen-seuroissa/tietoa-aikuisten-harrasteliikunnasta/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/09/ok-liikunta-ja-urheilu-aikuisen-hyvinvoinnin-tukena-2018-08-28.pdf


Mitä puuttuu?

Mihin tarvitaan tukea?
Ulla.nykanen@olympiakomitea.fi


