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Tarve palvelukonseptille 
Tehtävänanto oli kehittää Suomen 
Triathlonliitolle käyttäjälähtöinen, 
etenkin naisaloittelijoille suunnattu 
triathlonkoulun konseptikuvaus. 

Konseptin tavoitteena on saada 
jäsenseurojen käyttöön konsepti, jota 
hyödyntämällä seurat pystyvät tekemään 
asiakashankintaa sekä tarjoamaan 
laadukasta harrastustoimintaa. 

Projektin tuloksena syntyi käyttäjäryhmä 
huomioonottava ehdotus 
palvelukonseptille.



Nykytilan analysointi
Etukäteen tunnistetut haasteet liiton toimesta:

• Pienten seurojen asiakashankinta
• Naisten houkuttelu lajin pariin
• Välineisiin liittyvät seikat (märkäpuku/pyörän tekniikka)

Nostoja ymmärrysvaiheesta:

● Tärkein syy (74%) triathlonin harrastamiselle on kunnon kohotus tai kunnossa 

pysyminen 

● Suurimpina syinä seuraan liittymiselle olivat yhteisöllisyys ja samanhenkisyys, seuran 

tarjoamat harjoitusmahdollisuudet ja tuki harrastamiseen, yhteistreenit ja treeniseura



MENETELMIÄ

*Tausta-aineistoon 

tutustuminen

*Net Scouting

*User Surveys -

käyttäjät (n=200) 

sekä seurat (n=17)

*Expert Interview

*Blossom

*HMW-metodi

*Yhteiskehittely

*Käyttäjäprofilointi 
*Story board 

käyttäjille (n=94)

*User surveys 

seuroille (n.=27)

*Prosessikuvaus

*Konseptikuvaus



MENETELMIÄ - YMMÄRRYS JA KITEYTYS



MENETELMIÄ - IDEOINTI JA PROTOILU



Kurssikuvaus 



- Triathlonin perusteet- video, 
joka tutustuttaa lajiin ja antaa kurssilaisille 
perustiedot triathlonin aloittamista varten

- Napakka sähköinen alkuinfo kurssista riittää; 
päivämäärät, sisällöt, yhteystiedot ja kesto

- PERUSTELU: ajan tehokas käyttö - kurssin 
alkaessa mennään suoraan käytännön 
toimintaan 

- Seurojen näkemys oli aloittaa kurssi 
omalla alkuinfolla -
ristiriidassa mahdollisten käyttäjien kanssa 

Alkuinfo ja aloitus
49%



- Kurssin kesto on noin 3 - 4kk sisältäen
8 -10 tapaamiskertaa, joitain itsenäisiä 
harjoitusviikkoja kurssin aikana

- PERUSTELU: Optimaalinen aika oppimisen
kannalta. Vertailuna: lyhyt kurssi ei 
sitouta tarpeeksi ja pidemmäksi 
aikaa on haastava sitoutua.

- 39% vastaajista oli pitkän kurssin ( 6kk) 
kannalla, lyhyemmällä kurssilla
madalletaan kynnystä sekä ajankäytön
että talouden kannalta

Kurssin kesto
41%



- Kurssin ohjelmassa on lajitekniikka-
painotteisia yhteistreenejä, 
jossa huomioitu eritasoiset liikkujat 

- Kurssi sisältää yleisen treeniohjelman, 
joka sisältää 3-4 eritasoista ohjelmaa 
tavoitekategorian tai lähtötason mukaan

- PERUSTELU:  käyttäjät halusivat henkilö-
kohtaisen ohjelman (78%) ja seurat yleisen 
treeniohjelman - kompromissi käyttäjien ja 
palveluntarjoajien välillä huomioiden 
seurojen resurssit

Kurssin ohjelma
65%



- 2 krt juoksu
- 2 krt uinti 

→ lisäksi avovesiuinti 
- 2 krt pyöräily
- Yhdistelmätreeni 
- harjoituskilpailu

- Väline-esittelyitä seuran aktiivien 
toimesta  ja videomateriaalia 
lajitekniikoita ja harjoitteista 

Kurssin ohjelma



- Kurssi päättyy yhteiseen triathlonmatkaan
(esim. uinti 300 m, pyöräily 9 km, 
juoksu 3 km)

- Halukkaille yhteinen osallistuminen
ennaltamäärättyyn triathlontapahtumaan,
vapaaehtoisuus huomioitava 

- PERUSTELU: yhteinen tavoite luo 
motivaatiota ja yhteisöllisyyttä, tapahtuman
tunnelman kokeminen

Kurssin päätös
62%



Seurojen osuus 



Seurat triathlonkoulun järjestäjinä

-Oma kurssimaksu joka sisältää vain triathlonkoulu -kurssimaksun

-Triahtlonkoulu -kurssin järjestämistä varten ohjaajakoulutus

- toteutus viikonloppukoulutuksena
- ennakko- ja jälkikäteistehtävät (mm. markkinointi/viestintäpaketti)
- sis. harjoitteiden ja teorian lisäksi motivointia ja urheilupsykologiaa

-Triathlonliitolta triathlonkouluun simppelit harjoitusohjelmat ja 
harjoitusvideoita

-Kurssilla esitellään oman seuran toimintaa ja triathlonin 
jatkomahdollisuuksia



KURSSIN MARKKINOINTI JA TIEDOTUS

ENNEN KURSSIA
• Markkinoinnin ajoitus ja toisto
• Monikanavaisuus
• Some
• Aihetunniste #
• Valmis markkinointipaketti seuroille sisältäen mainospohjan 

(printti/sähköinen), tiedotepohjan, esittelyvideon

KURSSIN AIKANA
• Sisäinen viestintä (Whatsappryhmä, suljettu Facebookryhmä)
• Ulkoinen viestintä (seuran somekanavat, www-sivut, lehdistö)

KURSSIN JÄLKEEN
• Jatkomahdollisuudet



KURSSIN MARKKINOINTI
KOHDERYHMÄ/SEGMENTTI

- Naiset (myös perheelliset)

LÄHTÖVAATIMUKSET:

- Uimataito (n.200 m)
- Varusteet: uikkari, uimalasit, polkupyörä, juoksulenkkarit

MITÄ EI VAADITA:

- Superkuntoa, kymmentä viikkotuntia treeniä varten, paksua kukkaroa

MITÄ LISÄARVOA KURSSI TUO ASIAKASSEGMENTIN ARKEEN?

- Kunnon kohotus - energiaa arkeen!
- Yhteisöllisyys



KURSSIN MARKKINOINTI

- Kurssin markkinoinnin sisällössä näkyviä teemoja
• Triathlon voi olla harrastus!

• Sosiaalisuus yhteistreenien/tapahtumien kautta ja arjen joustot tukemalla 
yksin tehtäviä harjoitteita videomateriaalin ja sisäisen viestintäkanavan 
muodossa

Perheenäideille 
sopivat tapaamisvälit

Harrastaminen on 
mahdollista monella 

tasolla ja eri 
harjoitusmäärillä

Ryhmän tuki ja 
tsemppaus myös yksin 

harjoitellessa



MITÄ SEURAAVAKSI?

syyskuu 2019

Valmentajatiimi: Kurssin 
ja koulutuksen tarkka 
sisältö

Ohjaajakoulutuksen 
sisältö

Kurssin nimi 
#hashtag
Esim. Trifun, 
Trinaiset, 
Tristart

Markkinoinnin 
ulkoasu

Ohjaajien 
yhteinen fb-
ryhmä

Ensimmäinen 
koulutus 
tammikuu
2020

Pilottiryhmä

Ensimmäiset kurssit 
starttaavat maaliskuu 
2020

Psyykkinen 
valmennus



KIITOS


