Seuratoiminnan aamukahvit

Aikuisliikunta
18.8.2020

Ohjelma
•

Lajien yhteisestä aikuisliikunnan tuotteistusprosesseista
syntyneet konseptit ja opit
•Caset: Ampumahiihto

•

ja Taitoluistelu

”Vähän liikkuvat” aikuiset mukaan seuratoimintaan – mitä pitäisi tehdä
kaikkien nykyisten toimien lisäksi, jotta asiassa päästäisiin seuraavalle
tasolle? Lyhyt kooste sparrauspalaverista 17.6.2020

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

15.10.

Triathlon

19.11.

Tanssiurheilu

17.12.

Palloliitto

Taustalla Suomisport-datasta noussut tarve,
Liitto tarjoaa tarpeista lähteneen
palvelumuotoillun Triathlon-koulun toteutus opiskelijayhteistyöllä
palvelumuotoilun keinoin (samalla liiton
seuroille
tarvitsema lisäresurssi)
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)

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, että saada lisää
ohjaajia/valmentajia aikuisten ryhmiin

Aluejärjestöt tarjoavat seuroille
rekrytointikoulutusta, jota myös lajiliitot
voivat tilaisuuksissaan hyödyntää

29.1.2020

Aluejärjestöt
(KesLi)

Yhteistyössä seuroille aikuisliikunnan
konseptit, joilla tuetaan seurojen ja
liiton tavoitteita

Valmis aikuistenhiihtokoulu konsepti
Tähtiseurojen tueksi, Seuran kanssa luotu
+65v. Ryhmä osana Ui elämäsi kuntoon
kampanjaa, Soveltava Painonnosto
tuotteistamisprojekti 2020:lla vanha
moderniksi + Suomisportia hyödyntäen

10.3.

Uinti, Hiihto,
Painonnosto

Kamppailulajien yhteisellä ohjaajakoulutuksella säästetään resursseja,
saadaan riittävästi osallistujia ja
osallistujille lajirajojen ylittävää
yhteistyötä. Näin liitot myös tarjoavat
tukea seuroille Tähtiseura-ohjelman
vaatimuksiin (koulutetut ohjaajat)

16.6.
Kamppailulajien yhteinen 2-tason
aikuisharrastajien ohjaajakoulutus.
Lopputyönä syntyy aikuisten peruskurssin
suunnitelma seuraan: Lisää aikuisten
ohjaajia ja harrastajia seuroihin, lisää
resursseja aikuisten toimintaan.

Kamppailulajit
(Judo,
Taekwondo)
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”Vähän liikkuvat” aikuiset mukaan seuratoimintaan –
kooste sparrauspalaverista 17.6.2020
Mukana asiaa pohtimassa olivat Elina Anttonen, Kai Lindqvist, Hellen
Koskinen, Merja Palkama, Jyrki Saarela, Laura Härkönen, Ulla Nykänen
ja Matleena Livson
Palaveri oli jatkoa aikuisliikunnan aamukahveille 12.5., jossa pohdittiin
erilaisten kohderyhmien mahdollisuuksia tavoiteltaessa uusia
aikuisjäseniä liikkumaan liikunta- ja urheiluseuroissa.
Jatkotapaamisen aiheena oli työstää asiaa nimenomaan liian
vähäisesti hyvinvointinsa kannalta liikkuvien (ei siis aktiiviliikkujien)
kannalta.
18. 8. 2020
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17.6. tapaamisen tavoite
Tapaamisen tavoitteena oli saada erilaisia näkökulmia ja lisätä yhteistä
ymmärrystä seuraavista asioista:
Jotta myös vähän liikkuvat tai liikuntaa vasta aloittelevat tulisivat nykyistä
enemmän mukaan seuratoimintaan liikkumaan, mitä tässä konkreettisesti tulisi
tehdä ja kenen toimesta?
Mitä tarvitaan vielä nykyistä enemmän (esim. taloudellista tukea seuroille
matalan kynnyksen toiminnan käynnistämiseksi, valmiita
toimintamalleja/hyviä esimerkkejä eri lajeista, kuntien ja seurojen yhteistyötä
liikuntaneuvonnan palveluketjuissa tms., asiaan erityisesti kohdistuvia
hankkeita, muuta, mitä…)?
Miten tunnistamiasi asioita voisi/tulisi kehittää ja kenen toimesta/kuka voi
vaikuttaa/mistä toteutuminen on kiinni?
18. 8. 2020
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Keskustelussa esillä
Asian edistämistä ja toimijoita tulee tarkastella kolmella tasolla: valtakunnallinen –
maakunta – kuntataso.
Tarve kerätä ja mallintaa hyviä käytäntöjä eri näkökulmista
Seuroilla ei välttämättä ole osaamista välittää tietoa toiminnastaan kunnan ja
osallistujien suuntaan
Olosuhteiden kehittäminen on oleellista, jotta lisääntyvät liikkujamäärät voidaan
ottaa vastaan.
Kysymys on paljolti seuratoimintaan liittyvistä mielikuvista ja siitä, mitä halutaan
korostaa
Aikuisliikunnan tuotot
Ohjaajakysymykset
Rahoitus

18. 8. 2020
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Johtopäätöksiä ja jatkoaskeleita
Kukin taho toimii ja edistää asioita jo nyt osaltaan, mutta tarvittaisiin
vielä vahvempaa valtakunnallista näkemystä ja koordinaatiota asiasta
Tietopohjan vahvistaminen ja koonti vaikuttavimmista keinoista ja
aikuisliikunnan mahdollisuuksista
Tietoa siitä, miten rahoituksellinen ohjaus on kehittymässä
Mielikuvamarkkinointi ja viestinnälliset valinnat OK:n, lajiliittojen ja alueiden
työssä

Tarvitaan liikunta- ja urheiluyhteisön omaa vahvaa tahtotilaa ja
yhteisymmärrystä asian edistämisestä
Seuraavaksi OK:n sisäinen aiheen käsittely syyskuun alussa
18. 8. 2020
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