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Ohjelma
- Aikuisliikunnan uutta tietoa ja materiaaleja
- Työpaja 2 toimintamalleista joilla uusia aikuisliikkujia on tavoitettu:
Selvityksessä esille tulleita havaintoja ja ilmiötä



Kipinää aikuisille 
urheiluseurasta!



Kipinää aikuisille urheiluseurasta! - Videot
• Tässä kansio, josta voit ladata filmit esim. omalle 

tietokoneellesi ja liiton some-tileille
• Olympiakomitea.fi/Kuvapankki / aikuisten harrastaminen

• Voit myös jakaa filmit suoraan Olympiakomitean Youtube -
kanavasta

• Kipinää painonnostosta 
https://www.youtube.com/watch?v=_e22DQ5wJvs

• Kipinää triathlonista 
https://www.youtube.com/watch?v=yuKTe98E4Qo

• Kipinää muodostelmaluistelusta 
https://www.youtube.com/watch?v=lgGGglhadkM

• Kipinää melonnasta 
https://www.youtube.com/watch?v=oet2ZLUo7Ag

• Kipinää jalkapallosta 
https://www.youtube.com/watch?v=HEcgKySKe_k

https://olympiakomitea.kuvat.fi/kuvat/MEDIAPANKKI/3.+Kampanjat/Aikuisten+harrastaminen/
https://www.youtube.com/watch?v=_e22DQ5wJvs
https://www.youtube.com/watch?v=yuKTe98E4Qo
https://www.youtube.com/watch?v=lgGGglhadkM
https://www.youtube.com/watch?v=oet2ZLUo7Ag
https://www.youtube.com/watch?v=HEcgKySKe_k


Kipinää aikuisille urheiluseurasta! -
Artikkelisarja 
• Tiesitkö, että jopa 40 % aikuista harkitsee uuden liikuntaharrastuksen 

aloittamista ja jo 550 000 aikuista on löytänyt paikan ja harrastuksen 
urheiluseurasta. Neljä innostavaa aikuisten harrastustarinaa - miten sinun 
liittosi edistää aikuisten harrastamisen kipinää?

• Melontaharrastus ei kysy ikää (8.10.2021) 

• Supervoimana innostuneisuus – painonnosto mullisti ajattelumaailman 
(4.10.2021) 

• Jalkapalloharrastus osoitti omat ennakkoluulot vääriksi: ”Koskaan ei ole 
liian myöhäistä oppia uutta” (1.10.2021)

• Triathlon toi arkeen kaivatun yhteisön ja liikunnallisen elämäntavan: ”Piti 
ymmärtää, että minäkin voin mennä omana itsenäni mukaan” (24.9.2021)

• Isot miehet uskaltaa – muodostelmaluistelu opetti, että uusia taitoja voi 
oppia vielä aikuisiässä (20.9.2021)

https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/08/melontaharrastus-ei-kysy-ikaa/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/04/supervoimana-innostuneisuus-painonnosto-mullisti-ajattelumaailman/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/10/01/jalkapalloharrastus-osoitti-omat-ennakkoluulot-vaariksi-koskaan-ei-ole-liian-myohaista-oppia/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/24/triathlon-toi-arkeen-kaivatun-yhteison-ja-liikunnallisen-elamantavan-piti-ymmartaa-etta-minakin-voin-menna-omana-itsenani-mukaan/
https://www.olympiakomitea.fi/2021/09/20/isot-miehet-uskaltaa-muodostelmaluistelu-opetti-etta-uusia-taitoja-voi-oppia-viela-aikuisiassa/


Kooste toiminta-
malleista, joilla uusia 
aikuisliikkujia on tavoitettu



Kooste toimintamalleista, joilla uusia aikuisliikkujia on 
tavoitettu

• Löydetyt ilmiöt ja ratkaisut
• Käytännön case-kuvaukset
• Asiakaspolkuun konkreettisia vinkkejä
• Liittojen hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja ilmiöihin



Löydettyjä ilmiöitä ja ratkaisuja
1. Seuran kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan järjestämiseen

• Havaintoja
• Draivereita aikuisliikunnan järjestämiseen useita: jäsenhankinta, potentiaali, tilojen hyötykäyttö, seuran arvot 

ja strategia, yhteisöllisyys ja perinteet, ikäjakauman muutos, tulovirta kompensoimaan muuta toimintaa
• Hyvin organisoituneet seurat panostavat aikuisliikuntaan: mikä on riittävä hyöty seuralle aikuisliikunnan 

järjestämiseen
• Aikuisliikunnan suuri kysyntä: yksityinen sektori vastaa kysyntään, liikkujat haastavaa saada yksityiseltä sektorilta 

takaisin seuratoimintaan
• Yleisiä esteitä

• Ohjaaja- ja tilapula
• Aikuisliikkujien tavoittaminen: markkinointi ja viestintä
• Toimintaan tarvittava vastuuhenkilö
• Taloudellinen riski seuralle

• Ratkaisuja
• Tietty henkilö vastamaan aikuisliikunnan toiminnasta ja kehittämisestä: aika ja resurssit
• Tulos-/bonuspalkkaus seuran sisällä: lisää motivaatiota toiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen
• Yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa: harjoittelujaksot, tietoisuuden lisääminen 

työllistymismahdollisuuksista seurassa
• Yhteistyö kunnan ja muiden tahojen kanssa: yhteinen viestintäkanava (kunnan some ja nettisivut)

2. Seuran vastuuhenkilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan järjestämiseen

3. Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan muutos

4. Aikuiset kohderyhmänä

5. Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

6. Ohjaajakysymys

7. Tilakysymys

8. Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja



Case esimerkki koripalloseurasta: aikuisten 
kuntopiiriryhmä lasten harjoitusten oheen
• Hankkeen myötä seuraan käynnistynyt aikuisten harrastetoimintaryhmä

• Tavoitteena liikuttaa aikuisia matalalla kynnyksellä lasten koripallotreenien ajan

• Ryhmän koko aluksi alle kymmenen henkeä, jotka liikkuivat ohjaajan vetämänä eri tavoin: 
kävelyä ulkona, kuntopiiriä yms.

• Puskaradion ja kysynnän myötä ryhmäkoot kasvoivat 30 henkilöön: mukaan tuli paljon aikuisia, 
joilla ei ole omia lapsia seurassa

• Ryhmä muotoutui osallistujalähtöisesti "kuntopiiriryhmäksi", jonka sisällön muokkaavat
liikkujat itse

• Hankerahoitus kesti kaksi vuotta, minkä jälkeen toiminta vakiintunut taloudellisesti
kannattavaksi (ryhmä toiminut 10 vuotta)

• Onnistumisen edellytyksiä suuren kysynnän vuoksi suuret ryhmäkoot, hyvät ohjaajat, seuran
omat tilat ja toiminnan onnistunut rakenne

• Matala kynnys ja helppo saavutettavuus hinnan, liikuntaetuuksien ja kahden viikon ilmaisen
kokeilun avulla

• Seuran arvopohja liikuttaa "vauvasta vaariin"

• Erilainen tapa toteuttaa aikuisten harrasteliikuntaa, poiketen perinteisestä
koripalloharjoittelusta



Asiakaspolku: ennen, aikana ja jälkeen



Konkreettisia vinkkejä asiakaspolun eri vaiheisiin
• On haaveillut/ei ole haaveillut aloittavansa

• Kohderyhmä ja sen tarpeet
• Kohderyhmän tarpeisiin vastaavaa tarjontaa (sisältö, harjoitusajat, määrät yms.)

• Saa kuulla kurssista - kohderyhmälle kiinnostavalla sanoituksella viestiminen
• Kohderyhmän mukainen sanoitus: ei lajisanastoa, jos tavoitellaan uusia harrastajia
• Puskaradio, "kaveri mukaan treeneihin"

• Kiinnostuu/etsii ja saa lisää tietoa – tietoa löytyy helposti, toiminta vastaa omiin tarpeisiin
• Seuran nettisivuilta helposti tietoa: mitä tarjotaan, minkä tasoiselle, miten pääsee mukaan, minkä hintaista yms.
• Maksuton kokeilumahdollisuus, tarjotaan/lainataan välineitä

• Ilmoittautuu ja osallistuu – toiminta vastaa omiin tarpeisiin, ilmoittautuminen ja osallistuminen on helppoa
• Ilmoittautuminen mahdollisimman helppoa (esimerkiksi nettisivuilla, Suomisportissa)
• Mahdollisuus liikuntaetuuksilla maksamiseen

• Jatkaa seurassa – toiminta vastaa omiin tarpeisiin ja osallistuminen on helppoa
• Tarjotaan aktiivisesti jatkoa esimerkiksi alkeiskurssin jälkeen



Työpajasarja toimintamalleista joilla uusia aikuisliikkujia on tavoitettu

• 24.8. Aikuisliikunnan kahvit/Työpaja 1.  Tarpeet, 
yhteistyötahot, kohderyhmät 

• 19.10. Aikuisliikunnan kahvit/ Työpaja 2. 
Selvityksessä esille tulleita havaintoja ja ilmiötä

• Ma 8.11. klo 12-13.30 Työpaja 3 aiheesta 
kiinnostuneille erillinen työpaja

• Ilmoittautuminen: 
ulla.nykanen@olympiakomitea.fi
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