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Ohjelma
Aikuisliikunnan 

tuotteistusprosessin antia: 
CASET Paralympiakomitea ja 

Jääkiekko



Tiedätkö sopivan opiskelijan –
harjoittelija Olympiakomitean 
seuratiimin aikuisliikuntaan
• Harjoittelijan pääasiallisena tehtävänä on tuottaa kattavat kuvaukset 

erilaisista toiminta- ja yhteistyömalleista, joilla erilaiset aikuisliikkujien 
kohderyhmät on tavoitettu ja saatu liikkujiksi urheiluseuroihin.

• Harjoittelun kesto on 3 kuukautta aikavälillä 1.9.-31.12.2021 ja se on 
palkallinen

• vapaamuotoinen hakemus ja CV 26.5.2021 
ulla.nykanen@olympiakomitea.fi

• Lue koko harjoittelupaikan ilmoitus

mailto:ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/suomen-olympiakomitea-ry/avoimet-tyopaikat/


Artikkelisarja tuotetuista aikuisliikunnan 
konsepteista
Osa 1. Aikuisliikunnan kentällä suuri potentiaali – lajiliitot edistävät monipuolisia harrastamisen mahdollisuuksia

• Suomen Melonta- ja soutuliitto: #olenmeloja – lajitaitoja ja –tietoa
• Lue lisää #olenmeloja-peruskurssista.

• Suomen Tanssiurheiluliitto: Easy Dance Club kehittää tanssitaitoja ja yleiskuntoa
• Lue lisää Easy Dance Club -tunneista.

• Suomen Taitoluisteluliitto: monipuolista liikuntaa luistimilla liikkuen
• Lue lisää SkateFit-kuntoluistelusta.

Kuvat: Melonta- ja soutuliitto, 
Tanssiurheiluliitto, 
Taitoluisteluliitto

https://www.olympiakomitea.fi/2021/05/12/aikuisliikunnan-kentalla-suuri-potentiaali-lajiliitot-edistavat-monipuolisia-harrastamisen-mahdollisuuksia/
http://www.olenmeloja.fi/
https://www.dancesport.fi/lajit/easy-dance-club/
https://www.stll.fi/materiaalipankki/materiaalit-seuroille/skatefit-kuntoluistelu/


18.5.2021 Suomen Paralympiakomitea

KUNTOKUU –
VANHAN PARASTUSTA

Suomen Paralympiakomitea
tiina.siivonen@paralympia.fi



AIKUISTEN KIEKKOKOULU
17.5.2021 / KIM SÄLLSTRÖM



PALVELUKONSEPTIN BUSINESS CANVAS



PALVELUKONSEPTIN BUSINESS CANVAS



SISÄLTÖ



SISÄLTÖÄ

Kausisuunnitelma runko

- On suuntaa antava jako toiminnan järjestämiselle

o Jokainen harjoituskerta on teemoitettu luistelun, kiekontaitojen ja pelaamisen osalta

o Teemoitukseen on linkitetty aihealueeseen sopiva harjoitelista

- Lajitekniikat

o kiekkokoulun valmentaja voi päättää ja suhteuttaa harjoitemuodon valinnan omaan toimintaympäristöönsä ja 
pelaajamäärään sopivaksi

o Teemoituksen ydinasiat tulisi tuoda esille harjoitusmuodosta riippumatta

 Tekninen harjoitus

 Kierto -/ yhteistoimintaharjoitus

 Avoimen ympäristön harjoitus



SISÄLTÖÄ

- Peli / Pelitilanneharjoite

o Jokaiselle kerralle on piirretty esimerkki jäänjakamisesta peliosiolle

 Pelaajamäärät ¼ tai 1/3 aluepeleissä voi olla 2-2, 3-3 tai 4-4

 Pelaajamäärät 1/2 kentällä (puolitettuna pitkittäin tai poikittain) voi olla 3-3, 4-4 tai 5-5

- Suunnittelun tueksi on käytössä valmista lajimateriaalia

o IIHCE Hockey Centre

 Luo tunnukset palveluun ja pääset tutustumaan lajitekniikoiden ydinkohtiin ja harjoitemalleihin

o Leijonakiekkokoulun harjoitusmateriaalit

 Jokaisella LKK-toimintaa järjestävällä seuralla on käytössä lasten kiekkokouluun materiaalipankki, jonka hyödyntämistä kannattaa hyödyntää 

myös aikuisten kiekkokoulussa

• Pelit

• Kiekonhallintaleikit

• Luisteluleikit



SISÄLTÖÄ



SISÄLTÖÄ



SISÄLTÖÄ



VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI



LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTA VIESTINTÄÄN JA 
MARKKINOINTIIN

Kohderyhmä: Tervetuloa mukaan kaikki! 

Junioripelaajien vanhemmat, joskus jääkiekkoa pelanneet, ulkojäillä höntsänneet ja lajia seuraavat ja harrastekiekkoilijat => 
Tervetuloa hiomaan luistelua ja pelitaitoja! Seuroille (SJL:n seurakirje) tulee markkinoida, koska seurojen tulee tarjota palvelua.

Mielikuva mitä halutaan: Sosiaalinen sopivan haastava kuntoilulaji naisille ja miehille. Yhteisöllisyyttä. Hauskuus. Ilo.

Matalan kynnyksen toimintaa: Matala kynnys tulla mukaan ja osallistua toimintaan. Varusteiden lainaus? Kaupunki ostaa vuoroja 
jäähalleilta – sopiiko tähän varusteiden lainaus? Urheiluliikkeeseen varustepaketti (pl. luistimet ja maila)?

Minkälaista toimintaa?  Tutustumiskerta / Tutustumispäivä (muutama kauden aikana) lätkään (vrt. GHD), leiri, 10-15 kerran 
kokonaisuus, kevät ja syyslukukausi, sporttipassi/liikuntaseteli

Harrastajapolku: Aikuisten kiekkokoulu 1 => Aikuisten kiekkokoulu 2 => Aikuisten harrastejoukkue. Mieti ajankohtaa esim. 
sunnuntai-ilta on aikuisille sopiva tai arki-ilta hieman myöhempään.

Aikuisten kiekkokoulu 1 =>seurayhteisön koulutus=>seuratuomari=> Ohjaajaksi/valmentajaksi, Aikuisten kiekkokoulu 1 => 
huoltajaksi juniorijoukkueeseen



SUUNNITELLUT VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIMATERIAALIT

Viestintä- ja markkinointimateriaalia:

Tule kokeilemaan lätkää kerta/päivä/leiri (vrt. GHD) esite

Aikuisten kiekkokoulun -yleisesite kohderyhmille JA seuralle erikseen (Miksi? Miten?, integrointi muihin palveluihin esim. LKK 
samaan aikaan?, suora seuratuki yms.). Kenelle? Mitä ja Miten? Milloin? Missä? Yhteystiedot. Puhuva pää tai puolestapuhuja 
esim. Mikko ”Peltsi” Peltola? Vanhemmat, jotka istuvat autossa parkkipaikalla ja räpläävät kännykkää. LKK-pohjista suoraan 
apinointi eli tekstien muokkaus. Juliste ja flyer. Sama näkymä montaa kautta ihmisten silmille. Erotuomaritoiminta tai sääntökoulu 
mukaan? Aikuisten kiekkokoulun kautta voisi alkaa seuraerotuomariksi tai toimitsijaksi! Liigaerotuomarit mukaan tekemään 
”sääntökokeeseen”? Matala kynnys oltava ja pieniä kokeiluja, mutta taustalla hyvä olla tietoisuus monista mahdollisuuksista olla
mukana.

Infograafit nettiin someen: Aikuisten kiekkokoulu, Some materiaali pitää rakentaa eri tavalla kuin julisteessa tai flyereissa. 
Someen tarinaan ja tunnetta. Tällaista me täällä opetellaan -videoita! 

Landing page: Aikuisten kiekkokoulu (leijonat.fi)

YouTube-kanava: Aikuisten kiekkokoulu, markkinavideoita, sisältöjä, vinkkejä esim. ”kikkakoulu 



KIITOS!

Kim Sällström
Harrastamisen kehityspäällikkö

Kim.sallstrom@finhockey.fi
+358 400529003
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