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Ohjelma
- Aikuisliikunnan työpajojen satoa: Lajiliittojen mallit ja hyvät 

käytännöt aikuisliikunnan tueksi - CASE Voimistelu

• Moni aikuinen haluaisi aloittaa uuden liikuntaharrastuksen. Mitä pitäisi 
tapahtua, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan 
harrastuksen urheiluseuroista? Mikä on lajiliiton/aluejärjestön rooli 
siinä?



Lajiliiton mallit ja hyvät käytännöt aikuisliikunnan 
tueksi
Liiton rooli/malli Esimerkkejä Esittely Lajiliitto

Liitto tarjoaa (kansainvälisen) 
koulutustason etenemispolun

Sukeltajakoulutus-järjestelmä, 
kamppailulajien vyöt

14.5. Sukellus

Liiton tekemät palvelumuotoillut 
valmiit tuotteet seurojen käyttöön

Sukeltajakoulutukset (aikuisliikkuja tietää 
mitä saa, seuran helppo toteuttaa ja 
asiakaspolku/jatkumo seuratoimintaan 
huomioitu)

Liiton/seurojen kautta on 
mahdollisuus päästä olosuhteisiin, 
samalla tarkat tilastot mahdollisia

Greencard:lla golfkentille, uinnissa ja 
tenniksessä prime time aikaan 
uimaradoille/kentille

18.6. Golf

Liitto tuottanut seuroille valmiin 
markkinointimateriaalin 

Esitellään kaikki tavat päästä pelaamaan, 
Aloittelijan polku

Seurojen hyvien mallien jakaminen Esim. seurakierroksella

13.8. Voimistelu
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SEUROJEN RYHMÄLIIKUNTA JA TUOTTEISTAMINEN
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Voimistelu liikuttaa!

Seuratilasto, vuosi 2018
Liiton jäsenseuroja 378
Seuroissa aikuisjäseniä 44656, 34% kokonaisjäsenmäärästä

19-64 -vuotiaat naiset 33795 miehet 3393 yhteensä 36188
yli 64 –vuotiaat naiset 7247 miehet 1221 yhteensä 8468
Yhteensä 41042 4614 44656

Miehiä koko aikuisjäsenistön määrästä 10,3%

Aikuisjäsenten määrä, tilastot



Voimistelu liikuttaa!

Aikuisten liikunta

RYHMÄLIIKUNTA (noin 38000 jäsentä osallistujina)

TEHOTREENI
Vahvistava ja 

terveyskuntoa 
kehittävä

KEHONHUOLTO
Huoltava ja 
hyvinvointia 

lisäävä

TANSSITREENI
Energisoiva, 

kehoa ja mieltä 
virkistävä

45000 aikuista liikkujaa ja urheilijaa voimisteluseuroissa



Voimistelu liikuttaa!

Seuratilasto vuonna 2017, 19 vuotta täyttäneet
Lajeittain osallistujia Yhteensä 7397 hlöä
Akrobatiavoimistelu 313
Joukkuevoimistelu 329
Kilpa-aerobic 24
Miesten telinevoimistelu 482
Naisten telinevoimistelu 930
Rytminen voimistelu 73
Tanssillinen voimistelu 2127
TeamGym 51
Trampoliinivoimistelu 64

Aikuisliikunta, tilastot



TEHOTREENI

Kohtuullisen kuormittavaa jumppaa
Kohentaa kestävyyttä ja/tai lihaskuntoa
Sopii jonkin verran liikkuneille
Musiikilla tai ilman
esim. sporttijumppa, kuntojumppa, HIIT, kahvakuula, kuntopiiri



KEHONHUOLTOEHONHUOLTO
Kevyempi ja palauttava tunti
Kohentaa liikkuvuutta, liikehallintaa ja tukilihasten voimaa
Sopii aloittelijoille ja aktiiviliikkujille 
Musiikilla tai ilman
esim. venyttely, niska-selkäjumppa, keppijumppa, pilates, jooga



TANSSITREENI
Kohtuullisen kuormittavaa jumppaa
Kohentaa kestävyyttä, liikehallintaa ja koordinaatiota
Koreografisesti muita tuotteita haastavampi 
Musiikilla keskeinen rooli
esim. dancemix, Zumba, Lavis



60+ ikäisille suunnattua ohjattua seurojen ryhmä-
liikuntatoimintaa
Liikunnan sisältö on seuran itse valitsema, esim:
-kuntopiiriä, keppijumppaa, kahvakuulaa, syketreeniä tms
-telinevoimistelua, senioriakrobatiaa, tanssillista 
voimistelua tai muuta voimistelun lajitreeniä
-tuolijumppaa
-vesijumppaa
-tanssia 



Voimistelu liikuttaa!

Miten tuoteraami näkyy seurojen toiminnassa? Esimerkkejä

• Sodankylän Kisasiskot
• Jyväskylän Naisvoimistelijat
• Pyhtään Naisvoimistelijat
• Tapiolan Voimistelijat
• Kouvolan Liikuntaseura Tempo

Aikuisliikunta

https://www.kisasiskot.net/
https://jnv.fi/syksyn-ryhmaliikuntakalenteri-2-9-20-12/
https://www.pyhtaannaisvoimistelijat.fi/
http://www.tapiolanvoimistelijat.fi/aikuisten-ryhmaliikunta-espoossa/
https://liikuntaseuratempo.fi/aikuiset/


Voimistelu liikuttaa!

Mitä liitto tekee seurojen tueksi ryhmäliikunnan tuotteistamisessa?

• Luo formaatin rungon ja määrittelee raamit
• Tarjoaa seuralle viestintämarkkinointiaineistoa

kuvat, viikko-ohjelmapohja ja värit, mainosvideot, tutustumislipukepohjat…
• Ohjaajille koulutusta
• Ohjaajille mallitunteja (Voimisteluklubi), liikeideoita ja musiikkiehdotuksia

Uutta pitää tuottaa koko ajan!
• Vahvistaa liiton viestinnällä seurojen aikuisliikunnan tunnettuutta (käsitteet tärkeitä)

Aikuisliikunta

https://www.voimistelu.fi/fi/Uutiset-ja-materiaalit/Materiaalit-j%C3%A4senseuroille/Ryhm%C3%A4liikunta


ESIMERKKI OHJAAJAN TUKIAINEISTOSTA

KEHONHUOLTO Tunnin rakenne
Aloitus / lämmittely (n. 10 min) 

o herättely, kehon ja mielen havainnointi
o hyvän pystyasennon hakeminen, hengityksen aktivointi 
o nivelten avaaminen turvallisesti, tukilihasten aktivointi, selkärangan liikesuuntien läpikäyminen
Työosio (n. 35 min) 
o keskivartalon voimaa monipuolisesti (sekä staattista että dynaamista) 
o selän vaihtelevat liikesuunnat (huomaa kierto!) 
o niska-hartiaseudun aineenvaihduntaa kohentava liikkeitä 
o yläselkää aktivoivia ja vahvistavia liikkeitä 
o dynaamisia liikkuvuusharjoitteita
Lopetus (n. 10 min) 

o staattisia liikkuvuusharjoitteita / rentoutus / hengitysharjoitus 



A I K U I S L I I K U N N A N  O H JA A JA KO U LU T U K S E T  S Y K S Y  2 0 1 9
Ryhmäliikunnan ohjauksen I-tason koulutukset

Ryhmäliikunnan ohjaajan startti  8.9. Turku

Ryhmäliikunnan ohjaajan startti  14.9. Kuopio

Ryhmäliikunnan ohjaajan startti 21.9. Seinäjoki

Ryhmäliikunnan ohjaajan startti 16.11. Helsinki

Tehotreeni 26.10. Tampere

Kehonhuolto 15.9. Turku

Kehonhuolto 21.9. Tampere

Tanssitreeni 28.9. Seinäjoki
Ikiliike- ja ikääntyvien ryhmien ohjaajien peruskoulutus 14.9. Tampere 
Ikiliike-ohjaajan monimuotokoulutus 16.9.-8.11., lähiopetuspäivä 5.10. Tampere
Vesijumppa- ja Hydrobic-ohjaajakoulutus 28.-30.6. Tampere



Katso monipuolinen ohjelma tästä

https://www.voimistelu.fi/fi/Ohjaajat/Osaamisen-kehitt%C3%A4minen/Convention/Syksy-lauantai


JATKOSSA 

• Vahvempi jatkuva tuki ja aineisto seurojen käyttöön, 
esim. säännöll. some-viestejä seuroille edelleen jakoon

• Useampi seura jollain tasolla formaatin käyttäjäksi
• Ikiliike toimintaan ja aineistoihin panostaminen
• Jatkuva vuorovaikutus seurojen kanssa kehitystyössä
• Ohjaajien osaamisen kehittäminen osana seura-arkea

Ryhmäliikuntaformaatti on yksi keino seuratoiminnan 
laadun kehittämiseksi.



KIITOS!

Leeni Asola-Myllynen
leeni.asola-myllynen@voimistelu.fi
Gsm +358 400 809 573

mailto:leeni.asola-myllynen@voimistelu.fi


AIKUISL I IKUNNAN LAA JUUS SEUROISSA/VUOSIT ILASTO 2018

Seurat aikuisjäsenmäärän mukaisesti järjestettynä

• 20 suurinta seuraa: aikuisjäsenten määrä noin 400-1100
• Suuruusjärjestyksessä seurat nro 21-50: aikuisjäsenmäärä 250-399
• 90 seuraa, joissa on 100-249 aikuisjäsentä
• Alle 100 aikuisjäsenen seuroja on yli 150 kpl



Voimistelu liikuttaa!

Seuratilasto vuonna 2017, 19 vuotta täyttäneet
Toimintaan osallistuminen (jäsenseuroja 375, joista 292 vastannut =78%)

seuraa osallistujia
Ryhmäliikunta 214 32487
Tanssi 5131
Lajitoiminta yhteensä 7397 58249
Perheliikunta (aikuiset) 4596
60+ ikäisten toiminta 109 5183
Uskollisuuden kilta 103 3455

Aikuisliikunta



TOP 20 WORLDWIDE FITNESS
TRENDS FOR 2019

Lähde: ACSM Health and Fitness Journal November/December 2018

1. Kehon mittaaminen
2. Ryhmäliikunta
3. HIIT
4. Ikääntyvien ohjattu harjoittelu
5. Kehonpainoharjoittelu
6. Lisensioidut ammattilaiset
7. Jooga
8. Henkilökohtainen kunto-ohjaus, PT
9. Toiminnallinen kuntoharjoittelu 
10. Liike on lääke 



Moni aikuinen haluaisi aloittaa uuden 
liikuntaharrastuksen. Mitä pitäisi 
tapahtua, jotta mahdollisimman moni 
löytäisi itselleen sopivan harrastuksen 
urheiluseuroista? Mikä on 
lajiliiton/aluejärjestön rooli siinä?



Yhteisenä tavoitteena saada lisää jäseniä seuroihin –
aikuisväestössä iso potentiaali

Neljä viidestä 
suomalaisesta aikuisesta 

harrastaa ulkoilua, 
kuntoilua, liikuntaa tai 

urheilua 

Noin 40% aikuisväestöstä 
harkitsee aloittavansa 
yhden tai useamman 
uuden harrastuslajin 

seuraavan vuoden aikana 

Mäkinen J. (toim.) (2019): Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, 
vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018

(toim)



Aikuisten liikunnan harrastaminen
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Mäkinen J. (toim.) (2019): Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö 
ja osallistuminen 2018

Lajin harrastajien 
määrä nousussa 

mutta 
rekisteröityneiden 

laskussa

Perinteinen toiminta 
laskussa, uudet 

muodot nousussa 

Aikuisten 
kilpaurheilu 

laskussa

Kommentteja osallistujilta seuratoiminnan kahveilta 18.6. 



Erilaisia aikuisten liikkujien ryhmiä

Kauravaara K. (2018): Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena 



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



Prosessi

Asiakastu
ntemus 

(3h)

Konsepti, 
laatutekij
ät (2,5h)

Konseptin 
sparraus 

(2,5h)

Markkinoi
nti ja 

viestintä 
(3h)

Aikuisliikunnan 
tähtituotteet 
SEUROILLE ja 

esittelyt 
kahveilla

Välityöskentely: 
kohderyhmän 
määrittelyt

Viimeistelyt
Ilmoittautuminen, 
Ennakkotehtävä:
alustava idea ja
seurakumppani

Yh
te

ist
yö

st
ö

Välityöskentely: 
konseptin määrittely

10.12.10.10. 6.11. 21.11.

Välityöskentely: 
konseptista 
päättäminen



Liikkujan polku -verkoston tilaisuus 1.10. 
Seurat, yhdistykset ja kunnat liikettä 
lisäämässä

Moni haluaisi aloittaa uuden liikuntaharrastuksen, mutta 
mitä pitäisi tapahtua, jotta yhä useampi löytäisi lajinsa / 
paikkansa seurassa tai paikallisyhdistyksen tarjoamassa 
liikunnassa?

Mikä estää, mikä edistää ja kuka/mikä voisi auttaa lisäämään 
toimijoiden välistä paikallista yhteistyötä ja uusia liikkumisen 
mahdollisuuksia?

Saamme monipuolisia esimerkkejä matalan kynnyksen / 
harrasteliikunnan onnistuneista toteutuksista ja etsimme 
yhdessä vastauksia yllä oleviin kysymyksiin.  Tavoitteena on 
tunnistaa, miten kukin oman roolimme ja yhteistyön kautta 
voimme olla edistämässä harrastamisen mahdollisuuksia 
seuroissa ja paikallisyhdistyksissä.


	Seuratoiminnan aamukahvit Aikuisliikunta
	����� �Ohjelma
	Lajiliiton mallit ja hyvät käytännöt aikuisliikunnan tueksi
	AikuisliikuNTA   �SEURATOIMINNAN AAMUKAHVIT 13.8.2019�
	Dia numero 5
	Seuratilasto, vuosi 2018
	Dia numero 7
	Seuratilasto vuonna 2017, 19 vuotta täyttäneet
	Tehotreeni
	KEHONHUOLTOehonhuolto
	Tanssitreeni
	Dia numero 12
	Miten tuoteraami näkyy seurojen toiminnassa? Esimerkkejä
	Mitä liitto tekee seurojen tueksi ryhmäliikunnan tuotteistamisessa?
	Dia numero 15
	Aikuisliikunnan ohjaajakoulutukset SYKSY 2019         
	Dia numero 17
	JATKOSSA 
	Dia numero 19
	Aikuisliikunnan LAAJUUS SEUROISSA/VUOSITILASTO 2018         
	Seuratilasto vuonna 2017, 19 vuotta täyttäneet
	Top 20 worldwide fitness trends for 2019         
	Moni aikuinen haluaisi aloittaa uuden liikuntaharrastuksen. Mitä pitäisi tapahtua, jotta mahdollisimman moni löytäisi itselleen sopivan harrastuksen urheiluseuroista? Mikä on lajiliiton/aluejärjestön rooli siinä?�
	Yhteisenä tavoitteena saada lisää jäseniä seuroihin – aikuisväestössä iso potentiaali
	Aikuisten liikunnan harrastaminen
	Erilaisia aikuisten liikkujien ryhmiä
	Asiakaslähtöinen tuotteistaminen - lajin aikuisliikunnan ”tähtituotteiden” työpajasarja
	 Prosessi��
	Liikkujan polku -verkoston tilaisuus 1.10. Seurat, yhdistykset ja kunnat liikettä lisäämässä

