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Ohjelma
- Aikuisliikunnan työpajojen satoa: Lajien hyvät käytännöt 
aikuisliikunnan tueksi - CASE Sukellus
- Lajien aikuisliikunnan tähtituotteiden työpajasarja
- Mitä haluaisit tietää aikuisväestön liikunnan harrastamisesta ja 
vapaaehtoistyöstä



Seuratoiminnan kasvupotentiaali

5 vuotta 100 vuotta

Seuratoimintaan 
osallistuvat

Koko 
väestö

Ikäluokat

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

Seuratoiminnan laatu ja 
toimintaedellytykset 

2017: 13% yli 14 v - 800 000
(Vapaaehtoistyö – 330 000)

2017: 60% alle 14 v - 400 000



Sukeltajaliitto



Miksi aikuisliikunta on meille tärkeää?
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Sukelluslajeja

• Kuuttitoiminta eli perhesukellus
• Norppatoiminta (lasten snorkkelisukellus)
• Snorkkelisukellus
• Uppopallo
• Räpyläuinti
• Vapaasukellus
• Laitesukellus



Koulutusjärjestöjä

• CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques) 
• PADI
• SSI
• NAUI
• Ja kymmeniä muita
• Tärkeimmille laitesukelluskoulutustasoille ISO-standardit, jotka tekevät eri 

järjestöjen koulutuksista vertailukelpoisia, ja mahdollistavat sukeltajalle koulutuksen 
hankkimisen kaikkien järjestöjen kautta



Trendejä

• Tapa harrastaa laitesukellusta polarisoituu – yhtäältä koko perheelle sopiva laji, 
toisaalta vaativa tekniikkasukellus

• Muutos elämäntapalajista yhdeksi harrastukseksi muiden joukossa
• Suomisukellus vs. etelässä sukeltaminen
• N. 77% suomalaisten suorittamista laitesukelluksen peruskursseista suoritetaan 

ulkomailla – moniko heistä sukeltaa koskaan Suomessa?
• Suomalaiset kaupalliset yrittäjät ovat vaikeuksissa – suurimmat voittajat ovat 

ulkomaalaiset keskukset, mutta myös suomalaiset sukellusseurat



Sukeltajaliiton laitesukelluskoulutukset



Asiakaslähtöinen tuotteistaminen - lajin 
aikuisliikunnan ”tähtituotteiden” työpajasarja

Lajiliitolta lisäarvoa seuroille aikuisten harrasteliikuntaan

Valmiit tuotteet helpottavat seuroja jäsenhankinnassa
Asiakaslähtöinen konseptointi tutuksi
Oppimista ja jakamista toisten lajien kanssa

Aikuisliikunnan laatutekijät sujuvasti käytäntöön



Ehdotus työpajasarjasta
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Julkistustilaisuus: selvitys aikuisväestön 
liikuntaharrastauksista ja vapaaehtoistyöstä

28.5. klo 9.30-13.30, Taitotalo
Tarkempi ohjelma
Ilmoittautuminen 21.5.mennessä:

https://www.lyyti.fi/reg/liikuntabarometrijulkistus19
Etäosallistuminen seminaariosuuteen klo 9.30–11.45 mahdollista

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/04/32193cb0-aikuisvaeston-liikuntaharrastukset-ja-vapaaehtoistyo--tulosten-julkistustilaisuus-.pdf
https://www.lyyti.fi/reg/liikuntabarometrijulkistus19


Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, 
vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018 

Mitä lajeja 15-74 -vuotiaat suomalaiset harrastavat? Kuinka usein? Missä?

Mitä he ovat harkinneet aloittavansa seuraavan vuoden aikana?

Paljonko he käyttävät rahaa liikuntaharrastuksiin? 

Entä minkä verran he tekevät liikunnan vapaaehtoistyötä ja missä he sitä tekevät?

Miten he kulkevat harrastuksiinsa ja minkä verran kuljettavat perheenjäseniään tai muita?

Miten seuratoimintaan osallistutaan?

Näihin ja joukkoon muita kiinnostavia kysymyksiä saamme jo vuosia kaivattuja vastauksia 28.5. 
tilaisuudessa, jossa julkaistaan aikuisväestön liikuntaharrastauksia ja vapaaehtoistyötä 
koskevan selvityksen tulokset.

Tutkimusta toteuttavat Kihun, Likesin sekä Jyväskylän yliopiston tutkijoista koottu 
tutkimusryhmä. Ulkopuolisesta rahoituksesta vastaavat OKM ja OK.
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Mitä haluaisit tietää voidaksesi kehittää lajisi toimintaa? 
Mistä olisi tärkeää keskustella tutkijoiden kanssa?
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