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Ohjelma
•Liiton rooli aikuisliikunnan edistämisessä: CASE aluejärjestöt

•Mistä seuroille osaavia ohjaajia aikuisten ryhmiin?



Lajiliiton rooli, 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



Liiton rooli/malli Esimerkkejä Esittely Lajiliitto

Liitto on tehnyt ryhmäliikunnan 
formaatin, jonka raameihin seurat 
laittavat toimintansa. Näin liikkujat 
löytävät helposti itselle sopivan 
tarjonnan.

Formaatti luo rungon ja määrittelee raamit, 
seuroille viestintämarkkinointiaineistoja, 
ohjaajille koulutusta/mallitunteja/ 
liikeideoita/musiikkiehdotuksia, vahvistaa 
liiton viestinnällä seurojen aikuisliikunnan 
tunnettuutta

13.8. Voimistelu

Liitto tarjoaa tarpeista lähteneen 
palvelumuotoillun Triathlon-koulun 
seuroille

Taustalla Suomisport-datasta noussut tarve, 
toteutus opiskelijayhteistyöllä 
palvelumuotoilun keinoin (samalla liiton 
tarvitsema lisäresurssi)

15.10. Triathlon

Liitolta tanssiseuroille ideakilpailu 
ja rahoitusta (KKI+liitto). Liitolta 
palvelumuotoiltu uusi, kaikissa 
seuroissa toimiva ja aikuisliikuntaa 
palveleva konsepti materiaaleineen

Liitto kuunteli jäseniä – tarve tuelle 
jäsenhankintaan – liitto reagoi ja tarjosi 
lisäarvoa tuottavan valmisteluprosessin ja 
tuotteen = Easy Dance Club (myös kv
formaatti Seguence Dance Club)

19.11. Tanssiurheilu

17.12. Palloliitto



Liiton rooli/malli Esimerkkejä Esittely Lajiliitto

Liiton tavoitteena saada elinvoimaiset 
seurat – keinoina harrastajamäärien 
kasvu, uudet toiminnot, taloudellinen 
vakaus ja varainhankinta

Seurakehityshankkeilla tuetaan aikuisten 
harrastustoimintaa ja kannustetaan 
Tähtiseuraksi

17.12. Palloliitto

29.1.2020 Aluejärjestöt 
(KesLi)

29.1.2020 5

https://www.palloliitto.fi/palvelut


Mistä ohjaajia aikuisten ryhmiin?

Urheiluseuran rekrytointikoulutus
Vastuulliset, osaavat ja innostuneet 
toimijat ovat seuran parasta “pääomaa”. 
Rekrytointi pitäisi olla seuran ydinprosessi. 
Koulutuksessa paneudutaan 
vapaaehtoisten ja palkallisten toimijoiden 
rekrytointiin. Koulutuksen aikana 
paneudutaan seuran rekrytointi-
suunnitelmaan.



KESKUSTELU
Mikä lajiliittojen (aluejärjestöjen) 
rooli jotta seuroissa riittävästi
ohjaajia aikuislle? Mitä kunkin tulisi
tehdä?



Miten osaamista aikuisryhmien ohjaajille?

Aikuisliikunta sisältyy valtakunnalliseen Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 
(VOK) kokonaisuuteen

Katso koulutuksen sisällöt ja aluejärjestöjen yhteinen koulutuskalenteri.

Tervetuloa liikuttajaksi – sopii myös vertaisohjaajille
Koulutus tarjoaa perustietoa aikuisten kuntoja terveysliikunnasta sekä ideoita 
ja neuvoja aikuisliikunnan ohjaamiseen ja ohjauskerran suunnitteluun 
urheiluseurassa (3h)

Aikuisliikunnan koulutusesitteet
Liiku ja innosta toisetkin liikkumaan

Vauhtia seuratoimintaan aikuisliikunnasta

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2017/03/vok-koulutukset.pdf
https://www.liikunnanaluejarjestot.fi/alueiden-koulutus-ja-tapahtumaka/
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/liiku-ja-innosta-toisetkin-liikkumaan.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2018/06/vauhtia-seuratoimintaan-aikuistliikunnasta.pdf
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