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 Suomalaisen judon strategiset tavoitteet

 Aikuisharrastajat judossa

 Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi





Jäsemäärä 2020-2021 Kaikki jäsenet Täysi-ikäiset Yli 30-vuotiaat
hlö 4383 1570 1124
%-osuus 100 % 35,8 % 25,6 %

Tavoiteltu jäsenmäärä 2024 Kaikki jäsenet Täysi-ikäiset Yli 30-vuotiaat
hlö 10000 3582 2564,5
%-osuus 100 % 35,8 % 25,6 %

Tavoiteltu kasvu 2021-2024 Kaikki jäsenet Täysi-ikäiset Yli 30-vuotiaat
hlö 5617 2012 1440,5
prosentuaalinen kasvu 228 %



Jäsenmäärän kasvu per seura (90 seuraa) Kaikki jäsenet Täysi-ikäiset 35,8% Yli 30-vuotiaat 25,6%
jäsenmäärän kasvu per seura yhteensä 2021-2024 62 22 16
jäsenmäärän kasvu per seura /vuosi (4 jäsenmaksukautta) 16 6 4



 Tähtiseura -ohjelman aikuisliikunnan laatutekijät tuoneet näkyväksi millaista on laadukas seuratoiminta.  työkalut 
aikuisliikunnan kehittämiseen kaikille seuroille

 Kamppailulajien yhteinen VOK2-tason aikuisharrastajien ohjaajakoulutus pilotoitiin vuonna 2020 (judokoita 9/28)

 Uusi FitJudo –konsepti
 Syksy 2021: pilotointi (kolme seuraa)

 Syksy 2021-kevät 2022: konseptointityö loppuun, erilaisten materiaalien tuottaminen, ohjaajakoulutuksen 
rakentaminen ja pilotti-koulutuksen järjestäminen

 Syksy 2022: ensimmäiset FitJudo-kurssit seuroissa alkavat

 Judoliitto osallistui Olympiakomitean aikuisliikunnan

tuotteistamisprosessiin 2020

https://www.judolehti.fi/tieto-teema/fitjudo-kehittaa-aikuisharrastajaa-kokonaisvaltaisesti/


 2021 aikuisliikunnan työpajat Judoliiton 
hallitukselle, aluepäälliköille ja seuroille

 Aikuisliikkujat paremmin näkyville Judoliiton 
viestinnässä
 markkinointikampanja elokuu 2021
 uusilla nettisivuilla erilaiset liikkujat 

näkyvästi esillä



 Kysymyksiä? Ajatuksia? Kommentteja?



Aikuisliikkujat keskeinen osa 
Judoliiton strategiaa –
”Aikuisliikkujien tavoittaminen 
vaatii uudenlaista ajattelua”

https://www.olympiakomitea.fi/2021/06/30/aikuisliikkujat-keskeinen-osa-judoliiton-strategiaa-aikuisliikkujien-tavoittaminen-vaatii-uudenlaista-ajattelua/


Väestö iän mukaan 1900–2018 ja ennustettu 2019–2070

24.8.2021 12

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestö iän mukaan 1900–2018 ja ennustettu 2019–2070. Tilastokeskus 2019.

2020-2050: Alle 15 v. 
määrä vähenee n. 160 000, 

yli 65 v. määrä kasvaa n. 
330 000!

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): 
Väestöennuste.
Tilastokeskus 2018. 

http://www.stat.fi/til/vaenn/2019/vaenn_2019_2019-09-30_kuv_003_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2018/vaenn_2018_2018-11-16_tau_001_fi.html


Työpaja toimintamalleista joilla 
uusia 

aikuisliikkujia on tavoitettu



Pienryhmätyöskentely

• 3-4 henkilön ryhmissä esittäytymiset, keskustelu ja Mentemeteriin
(www.menti.com + koodi) kirjaukset keskeiset ajatukset/esimerkit. Valitkaa 
ryhmän kirjuri. Jokainen voi lisäksi kirjata oman lajinsa/alueensa/seuransa 
esimerkkejä.

• Onnistuneita toimintamalleja aikuisliikkujien saamiseksi seuroihin 
(kohderyhmä, miten tavoitettu, tahot)

• Millainen lopputulema hyödyllinen teille ja seuroille

• Aikaa noin 10 min/teema (sisältää keskustelun ja kirjaukset Mentimeteriin)

• Tuotosten havainnointi yhdessä 

http://www.menti.com/


Voit lähettää lisää vinkkejä 
onnistuneista malleista saada 

aikuisia seuroihin tai ilmoittautua 
mukaan sparrausryhmään

ulla.nykanen@olympiakomitea.fi



Kiitos!
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