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Ohjelma
- Lajien yhteisestä aikuisliikunnan tuotteistusprosesseista syntyneet 

konseptit ja opit

Caset: Uinti, hiihto ja painnonnosto



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

Systemaattisella rekrytoinnilla
tukea siihen, miten saada lisää 
ohjaajia/valmentajia aikuisten ryhmiin

Aluejärjestöt tarjoavat seuroille 
rekrytointikoulutusta, jota myös lajiliitot 
voivat tilaisuuksissaan hyödyntää

29.1.2020 Aluejärjestöt 
(KesLi)

10.3. Uinti, Hiihto, 
Painonnosto
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https://www.palloliitto.fi/palvelut


Lajien yhteisestä 
aikuisliikunnan 
tuotteistusprosesseista(2019) 
syntyneet konseptit ja opit

Esittelyssä Hiihdon, Uinnin ja Painonnoston 
konseptit



Aikuisliikunnan tuote
Sandra Sirén, Hiihtoliitto, 10.3.2020



Tuote Hiihtoliiton seuroille –
Valmis aikuistenhiihtokoulu konsepti
• Minkälaisia hiihtokouluja aikuisille voidaan järjestää

• aloittelijat
• harrastajat, jotka haluavat harjoitella porukassa erilasia taitoja
• harrastajat, jotka haluavat kehittää tekniikkaa
• lasten hiihtokoulujen vanhemmat, jotka haluavat itsekin oppia 
• aktiivi harrastajat, jotka kaipaavat tekniikka opetusta
• aktiivi harrastajat, jotka kaipaavat kehittäviä kovia treenejä
• aktiivi harrastajat, jotka kaipaavat treeni seuraa 
• aktiivi harrastajat, jotka haluavat harjoitella tavoitteellisesti ja osallistua 

kilpailuihin 
• entiset kilpahiihtäjät



Tuote Hiihtoliiton seuroille –
Valmis aikuistenhiihtokoulu konsepti

• Hiihtokoulut
• Hiihto on kivaa –koulu, jossa nautitaan hiihtelystä, käydään läpi tekniikkaa 

ja kehitetään peruskuntoa
• Vanhemmat suksille –koulu, lasten hiihtokoulun vanhemmille, jossa 

ryhmän tavoitteet määritellään yhdessä
• Tekniikka –koulu, jossa keskitytään hiihtotekniikoiden harjoitteluun
• Tiukkaa treeniä –koulu, jossa tehdään ohjatusti erilaisia harjoitteita –

tavoitteena hiihtotaidon ja kunnon kohentaminen
• Kilpaillaan yhdessä –koulu, jossa kehitetään taitoa ja osallistutaan 

kilpailuihin



Tuote Hiihtoliiton seuroille –
Valmis aikuistenhiihtokoulu konsepti
• Opas: 

• Seuran resurssit
• Ohjaajat/valmentajat
• Paikka ja aika
• Hiihtokoulun kesto

• Eri kohderyhmien määrittäminen
• Potentiaaliset aikuiset, jotka osallistuvat seuran hiihtokouluun
• Mitä toiveita heillä on hiihtokoulun suhteen

• Hiihtokoulut
• Millaisia kouluja järjestetään

• Aikuisten sitoutuneisuus
• Hiihtokoulun hinnoittelu

• Palvelulupaus
• Ansaintalogiikka

• Hiihtokoulun markkinointi
• Oikeat kanavat



Alustava 
idea

Mitä?
Miten?

Kenelle?
Miksi?
Milloin?

Sparraus Markkinointi 
ja viestintä

Missä 
mennään 

nyt?



Kiitos

Sandra Sirén
Seuratoiminnan kehittäjä,
Lumilajit Liikuttavat projektikoordinaattori
Sandra.siren@hiihtoliitto.fi
040 669 4462

mailto:Sandra.siren@hiihtoliitto.fi


Aikuisliikunnan tuotteistamisprosessi
Case: Simmis Wanda & Uimaliitto, +65- vuotiaiden ryhmä



Mistä ajatus lähti?
- Tapaaminen sattumalta ESLU:n Iloa ikääntyneiden liikuntaan urheiluseurassa –

infoillassa syksyllä Simmis Wandan työntekijät + Uimaliiton henkilö
- Seuralla oli halu lisätä ohjattua liikuntaa / toimintaa iäkkäämmille henkilöille
- Samaan aikaan haku auki Olympiakomitean Aikuisliikunnan tuotteistamisprosessiin 
- Uimaliitto haki mukaan koska ajatuksena on ollut lisätä aikuisten harrastustoiminnan 

kehittämistä ja seurakin oli valmiina tuotteen kanssa
- Uusi tuote mukaan Uimaliiton uudistettuun ”Ui Elämäsi Kuntoon”- kampanjaan 



Seuran tarpeet 
- Seuralla on paljon päivisin tyhjää olevaa allasaikaa
- Potentiaaliset päiväkävijät ovat pääsääntöisesti iäkkäämpiä (eläkeläisiä)
- +65-vuotiaille ryhmä (saa muitakin tulla mukaan) 
- Hallilla on paljon potentiaalisia asiakkaita, kuntouimareita jo valmiiksi - > face to face kontaktointi
- Uimareiden isovanhemmat mukaan lapsen seuraan
- Uusia jäseniä seuraan



Seuran + Uimaliiton tarpeet
- Uimataidon lisääminen
- Kansanterveydelliset syyt -> pidempi elinikä
- Lisätä iäkkäiden ihmisten elämän laatua, mielenterveyttä, ryhmään 

kuulumista, yhteisöllisyyttä
- Vapaaehtoistoimijoita seuraan
- Seuroille uusia ohjaajia



Toimenpiteet
- Kuntouimareiden yhteydenottoa suoraan hallilla
- Hallien seinällä tiedotteita, sähköpostia jäsenistölle, Facebook, Instagram, 

puskaradio
- Tunnit / kurssit muokkaantuvat osallistujien tarpeista, ei ole valmista 

sapluunaa
- Yhteisöllisyyttä, kahvittelua, jutustelua, saunomista 



Prosessin eteneminen
- Prosessi eteni seuran kanssa samaa rataa kuin OK:n tapaamiset ja annetut teemat
- Säännölliset tapaamiset seuran toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan kanssa noin 

kerran kuussa Sporttitalolla
- Kävimme yhdessä läpi segmentoinita, viestintää, tuotteen sisältöä, ajankohtaa yms.
- Prosessi käyntiin Maaliskuussa Ui Elämäsi Kuntoon kampanjan aikana



Ui Elämäsi Kuntoon kampanja



Prosessin eteneminen
- Maaliskuun kampanjan jälkeen otamme palautetta ja niiden 

perusteella tuotetta muokataan Lokakuun kampanjaan 
- Tuotetta mainostetaan muillekin seuroille – mukaan syksyn 

kampanjaan
- Tavoitteena on että tuote lisätään mahdollisimman monen seuran 

toimintaan 



Ensimmäinen tunti takana!
- Ensimmäiselle tunnille osallistui 4 henkilöä, jatkossa odotetaan lisää!
- Tunnilla kyseltiin uintitaustasta sekä mitä haluavat oppia
- Päällimmäiseksi nousi kasvojen veteen laittaminen
- Tunnilla harjoiteltiin jo kellumista, virtaviivaista vartalon asentoa 

vedessä, liukuja ja jopa rintauintia



Soveltava 
Painonnosto 
tuotteistamis-
projekti 2020
Yhteistyössä Soveltavan liikunnan urheilu 
SoveLi ry



Keppijumppa



Soveltava 
Painonnosto

• Tavoite
• Lisätä matalan kynnyksen 

liikuntamahdollisuuksia 
painonnostoseuroissa sekä 
mahdollistaa soveltava 
painonnostoharjoittelu 
SoveLin jäsenjärjestöjen 
paikallisyhdistyksissä.



Tuotteistaminen

- Tuttu tuote uudessa kuoressa
- Vrt 1phone5iphone11

- Keppijumppa= Soveltava painononnosto
- Kaikki materiaalit aikaisemmilta vuosilta 

tallessa niiden hyödyntäminen ja 
päivittäminen tähän päivään

- Yhteistyökumppanien kartoitus

- Aikuisliikunnan matalankynnyksen harjoittelumalli

- Testiseura
- Painonnostoseura Herakles 6.3-4.3.2020



Aikuisliikunnan 
matalankynnyksen 
harjoittelumalli

- Painonnostoseura Herakles 6.3-
4.3.2020

- Ilmoittautuminen Suomisportin 
kautta

- Hinta per tapahtuma 
9,5€/asiakas/käyntikerta
- Sisältää liiton 

harrastajalisenssin 10,00€
- Harjoitustapahtuman sisältö 

teemoittain
- 1. Liikkuvuus
- 2. Tekniikka
- 3. Voima
- 4. Nopeus
- 5. Kertaus asiakkaiden 

tarpeiden mukaan
- Pysyvä palvelukonsepti seuroille, 

jonka koulutettu ohjaaja voi vetää
- Jäsentavoite 10% osallistujista jatkaa 

seuran jäsenenä



Mitä seuraavaksi

- Hanketuki-koko projekti starttaa huhtikuussa
- Painonnostoliitto rekrytoi 

hankekoordinaattorin 
hankeavustuksella. 

- lisäksi hanke ostaa tarpeen mukaan 
soveltavan liikunnan 
asiantuntijapalveluita Soveltava Liikunta 
SoveLi ry:ltä. Taloudellisia resursseja 
tarvitaan myös hankemateriaalien 
tuottamiseen, matkakuluihin ja 
kokousten järjestelykuluihin.
• 6 viikon kurssikokonaisuus
• Ohjaajakoulutus
• Alustavat kurssimateriaali kurssin 

vetäjälle
• Markkinointimateriaali



- x

• Haku painonnostoseuroille(5), jotka ovat 
kiinnostuneita lähtemään mukaan 
Soveltavan Painonnoston 
kehittämisprojektiin

• Seurat aktivoituvat ottamaan yhteyttä 
lähialueen toimijoihin hyödyntäen SoveLin
yhteistyöverkostoja

• Syksyllä 2020 alkaa keppijumppa-kampanja 
Soveltava Painonnosto



Ilmoittautuminen
Kaikki ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportin kautta

Suomisport-seurapalvelun käyttöönotto



Jarno Tiainen

• Suomen Painonnostoliitto
• Harraste- ja seratoiminnan asiantuntija
• jarno.tiainen@painonnosto.fi
• +358 50 468 00 68

mailto:jarno.tiainen@painonnosto.fi


Uusi mahdollisuus päästä yhdessä konseptoimaan lajin  
aikuisliikunnan ”tähtituotetta”
Tavoitteena

tukea lajiliitoa tuottamaan lisäarvoa seuroille 
aikuisten harrasteliikuntaan

saada seuroille valmiita tuotteita, jotka 
helpottavat aikuisliikkujien saamista seuraan
tutustua asiakaslähtöiseen konseptointiin

oppia yhdessä ja jakaa kokemuksia toisten 
lajien kanssa

viedä aikuisliikunnan laatutekijät sujuvasti 
käytäntöön

17.3.2020 31



Prosessi

Ilmoittautuminen 15.3. mennessä 
https://www.lyyti.in/WORKSHOP_2_Asiakaslahtoinen_tuotteistusprosessi_5883

Prosessiin liittyvät kysymykset ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

Yhteistyöstöt 
klo 12-15

https://www.lyyti.in/WORKSHOP_2_Asiakaslahtoinen_tuotteistusprosessi_5883
mailto:ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
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