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Ohjelma
Lisää aikuisjäseniä seuratoimintaan

- Mitkä ovat ne ratkaistavat asiat, että myös ”ei-urheilijat” tulevat 
seuroihin jäseniksi liikkumaan?

- Mihin kohderyhmiin kannattaisi panostaa?



Tavoitteena pohtia seurojen 
jäsenmäärän kasvattamista siten, että 
seuran jäseneksi tullaan liikuntaan 
osallistumisen kautta

Seuroille iso mahdollisuus olla osana 
vähäisen liikkumisen haasteen ratkaisua, siis 
lisätä liikettä ja täydentää paikallista 
palvelutarjontaa
Luo mahdollisuuksia myös esim. uusien 
vapaaehtoisten saamiseen mukaan ja/tai 
seuran nykyisten jäsenten liikunnan 
lisääntymisen
Keskeistä liikkumisen sisällön ja 
markkinoinnin ohella miettiä, miten 
jäseneksi liittyminen tehdään helpoksi ja 
koetaan lisäarvoa tuottavaksi

Mitä ongelmaa olemme ratkaisemassa?
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Olympiakomitean strategia 2024:
Seurojen jäsenmäärä kasvaa

VISIOMME Kansainvälisesti menestyvä 
urheilumaa, jossa yhä useampi liikkuu enemmän

Luonnos
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Lähde: Tilastokeskus



Taustatietoja mahdollisuuksien tunnistamiseen
Liian vähäinen liikkuminen ja liiallinen paikallaanolo koskettaa kaikkia ikäryhmiä ja 
ongelman kansanterveydelliset ja -taloudelliset vuosittaiset kustannukset ja tuottavuu-
den menetykset ovat miljardiluokkaa (vrt. Vasankari & Kolu 2018)
Suomessa n. 10 000 urheiluseuraa, joissa liikuntaa harrastaa 15−74-vuotiaista 13 %  eli 
n. 550 000 henkilöä (Mononen ym. 2019)

7-15-vuotiaista seuroissa on mukana n. 60 % (Blomqvist ym. 2019)
5−14-vuotiaita oli vuoden 2019 lopussa n. 615 000 (Tilastokeskus 2020)

15-74-vuotiaista noin 770 000 kyyditsee perheenjäseniä ja samalla muita liikuntaharrastuksiin; 
tämä koskee erityisesti perheellisiä (Mäkinen 2019)
Tutkitusti tiedetään, että vanhempien liikuntatottumukset vaikuttavat heidän lastensa liikunta-
aktiivisuuteen aina keski-ikään saakka (Kaseva ym. 2017)

=> Kasvupotentiaalia on nimenomaan aikuisväestössä; moni aikuinen on jo 
kosketuksissa lastensa kautta seuratoimintaan 
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Mitä tiedämme seuratoiminnasta
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Lähde: Koski & Mäenpää (2018). Suomalaiset liikunta-
ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016.
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Lähde: Koski & Mäenpää (2018). Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986-2016.



Erilaiset aikuisliikkujat suhteessa seuratoimintaan
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Kauravaara K. (2018): Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena 



Harrasteryhmiä aikuisille ja senioreille, jota haluavat jatkaa itselleen mieluisan 
liikuntamuodon parissa läpi elämänkulun 
Aikuisten liikuntaryhmät lasten harjoitusten aikana 
Aloittelijoiden ryhmiä aikuisille ja senioreille, jota haluavat esimerkiksi aloittaa uuden 
lajin tai tulla takaisin mukaan toimintaan tauon jälkeen
Perheet ja muut eri-ikäisten yhteiset ryhmät, jotka tarjoavat matalan kynnyksen 
mahdollisuuksia päästä mukaan
Hyvin vähän liikkuvat nuoret ja aikuiset, jotka vasta aloittavat liikuntaa ja tulevat 
toimintaan mukaan esim. elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan palveluketjun kautta
Soveltavan liikunnan ryhmiä eri-ikäisille, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn 
heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan 
liikuntaan
Muu kohderyhmä, mikä? Toimintaan takaisin tulijat tauon jälkeen. Muiden lajien 
aktiiviliikkujat.
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Mahdollisia kohderyhmiä



Laitetaan hatut päähän

Kuusi ajatteluhattua (Six Thinking Hats) on Edward de 
Bonon kehittämä ajattelun ja keskustelun apuväline
Tänään käytämme niistä kolmea: keltaista, mustaa ja valkoista

Keltainen hattu: "Mietitään asiaan liittyviä etuja”.
Musta hattu: "Pohditaan asian riskejä ja heikkoja kohtia". 

Valkoinen hattu: ”Ajatellaan asiaa objektiivisesti”. (Eli mitä tiedämme asiasta 
tällä hetkellä tai mistä meidän tulisi ehdottomasti hankkia lisätietoa?)



Harrasteryhmiä aikuisille ja senioreille, jota haluavat jatkaa 
itselleen mieluisan liikuntamuodon parissa läpi elämänkulun 



Lopuksi ajatukset punavihreälle! 
Mitä fiiliksiä ja/tai uusia, vaikka ihan hullujakin ideoita heräsi?
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Kiitos teille kaikille – nostamme hattua!
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