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Tapaamisen ohjelma

Tervetuloa uuteen aikuisliikunnan osuuteen seuratoiminnan kahveilla
Tämän kerran teemana Aikuisten osa-alue Tähtiseura-ohjelmassa
Aikuisliikunnan tukimateriaalit seurakehittäjille
Seuraava tapaaminen
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Aikuisliikunnan osa-alue Tähtiseura-ohjelmassa

Missä mennään aikuisten osa-alueen auditoinneissa 
Hyviä käytäntöjä ja esiin nousseita haasteita (esteitä aikuisten 
Tähtiseuroiksi)

mikä innostaa
mikä mietityttää
ajatuksia, kommentteja

Mitä tukea tarvitsette
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Aikuisliikunnan 
tukimateriaalit 

seurakehittäjille

15.1.20194

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/se
urakehittajien-verkosto/tilaisuudet-ja-materiaalit/
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Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin 
tukena. Asiantuntijatyö liikkujan polun 
aikuisuusvaiheesta (Kauravaara 2018). 

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa

• Tietoa, kuinka urheiluseura voi 
tukea aikuisen hyvinvointia 

laadukkaan liikuntatarjonnan
avulla

• Kokoaa ajankohtaisen tiedon ja 
ymmärryksen aikuisten liikunnasta 

ja liikkumisesta Suomessa

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa


Miksi mukaan (myös) aikuisliikunnan osa-alueeseen?
Aikuisille paljon erilaisia liikunnan palvelutarjoajia

Tarve mm. laadun näkyväksi tekemiseen ja brändäykseen
Työkaluja konseptointiin ja markkinointiin

Aikuisille toiminnan laatu tärkeää
Uusia työkaluja aikuisten toiminnan kehittämiseen (mm. palautekysely 
aikuisliikkujille)

Laadukkaalla aikuisliikunnalla itseisarvo sekä mahdollisuus tukea koko 
seuran toimintaa 

Mm. tuloja, toimijoita, uusia toiminnanmuotoja seuraan

Kun yhteiset laatutekijät jo ennakkoon toiminnassa, pienellä työllä 
mahdollisuus saada myös aikuisten Tähtimerkki
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Case Joensuun Uimaseura 

”Kaikki palvelu mitä tarjoamme on samalla tavalla laadukasta” – aikuisliikuntatoiminta ja 
Tähtimerkki tukevat tätä seuran valintaa

Tukee koko seuran toimintaa
Yhteisessä auditointitilaisuudessa koko seuran näkökulma ja palautetta osallistujilta

Koko elämänkulku integroitu toimintaa, voidaan lisäksi käsitellä eroavaisuuksia

Toimintalinja päivitettiin aikuisliikuntaan

Tähtimerkki lisää markkina-arvoa
hyödynnetty markkinoinnissa, seuran sivuilla ja lehdessä

Yhteistyökumppani yrityksille laadukas palvelu näkyväksi (omat tekniikkakurssit)

Olympiakomitean näkyminen ja eri osa-alueet tuovat uskottavuutta ja tavoittavat eri kohderyhmät

Työmääränä vaatii vähän aikaa, hyvä palata seuratoiminnan perusasioihin

Ei vain auditointia varten, auditoinnista jää merkintöjä itselle oman toiminnan 
kehittämiseen

15.1.2019

7



Joensuun Uimaseuran vinkit aikuisten 
Tähtimerkkiä harkitsevalle seuralle 

Aikuisissa iso markkinarako ja tuo seuralle tulovirtaa

Jos seura haluaa panostaa tähän päivään, on hyvä olla mukana

Laadukas toiminta houkuttelee – Tähtiseura-ohjelma itsessään tukee tätä
Aikuisten tarpeeseen vastaaminen

Ei yhden ihmisen asia vaan tiiminä mukana, jolloin ohjaajillekin Tähtiseura-toiminnasta tukea

Soveltuu isolle ja pienelle seuralle

Perusta oltava kunnossa ennen kuin ottaa uutta mukaan (esim. some) 
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Suosittelen!

Marjo Siintomaa-Toljander
Toiminnanjohtaja



Kiitos aktiivisesta 
osallistumisesta

Seuraavat Seuratoiminnan kahvit 12.3.
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