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Aikuisia nyt jo 80 prosenttia väestöstä
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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. 

Väestö iän mukaan 1900-2018 ja ennuste 2019-2070

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


Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Vuoteen 2035 mennessä 
monet kunnat menettävät jopa 

kolmasosan nuoristaan.

Timo Aro, konsulttitoimisto MDI, 2021



Miksi tätä selvitystyötä tehdään?
• Valtaako yksityinen puoli aikuisliikunnan kannattavan

markkinan ja seuroille jää taloudellisesti haastavampi
osuus (lasten toiminta ja kilpaurheilu)?

• 1990-luvulta vauhdittunut yhteiskunnan 
markkinoistuminen ja yksityisen sektorin 
palvelutuotannon kasvu jatkuu edelleen

• Vuonna 2010 aikuisia liikkui ensimmäistä kertaa
enemmän yksityisellä puolella kuin seuroissa
(Kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010)

• Tilanne on pysynyt samana (kts. Seuraava dia)

• Ala-Vähälä ym. (2021): Liikunnan talous Suomessa 
vuonna 2018

• Urheilu- ja liikuntaseurojen talouden volyymi on arvioilta 
800  M€

• Liikunta-alan yritysten liikunta- ja urheilutoiminnan 
kokonaisliikevaihto oli 1 086,4 M€



Mononen, K. ym. 2019. Liikunnan ja urheilun harrastaminen. 
Teoksessa: J. Mäkinen, J. (toim.) 2019. Aikuisväestön liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 2018. KIHUn julkaisusarja, nro 67. 
Jyväskylä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus.

Missä 15-74-vuotiaat liikkuvat?



Aikuisliikunnan trendejä

• Tyttöjen ja naisten liikunnan lisääntyminen

• Nuorten yleisliikunnallisuuden väheneminen 

• Urheiluseuroista liikeyrityksiin 

• Palloilulajien lisääntyminen 

• Mittaaminen

Lähde: Petri Tapio, professori, Tulevaisuuden Tutkimuskeskus

Esitys 26.3.2019

16.11.20219



Globaalit aikuisliikunnan 
markkinat vs. seuratoiminnan 
markkinat - millä pelikentällä 

teidän seurat toimivat?

Aikuisliikunnan markkinoilla ei pelata vain kansalaistoiminnan 
pelisäännöillä vaan tulee tuntea myös markkinatalouden 

toimintalogiikat.



Onko ennen tehty ”väärin” vai 
onko toimintaympäristö vain 

radikaalisti muuttunut?



Seurojen aikuisliikuntaan vaikuttavia tekijöitä – havaintoja 
haastatteluista
1. Seuran kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan 

järjestämiseen

2. Yksilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan 
järjestämiseen seurassa

3. Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan 
muutos

4. Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja 
tarpeiden tunnistaminen

5. Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

6. Ohjaajakysymys

7. Tilakysymys

8. Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja



Ongelmista ratkaisuihin

”Asiantuntijalla on mahdollisuus löytää ratkaisu, aloittelijan 
mielellä on mahdollisuus löytää useita ratkaisuja”



1. Seuran kiinnostus ja 
halukkuus aikuisliikunnan 

järjestämiseen



2. Yksilön kiinnostus ja 
halukkuus aikuisliikunnan 
järjestämiseen seurassa



3. Seuratoiminnan, 
lajikulttuurin ja yhteiskunnan 

muutos



4. Aikuiset kohderyhmänä: 
kohderyhmän ja tarpeiden 

tunnistaminen



5. Toiminnan matala kynnys ja 
saavutettavuus



Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

6. Ohjaajakysymys



7. Tilakysymys



8. Uudenlaista ajattelua ja 
toimintamalleja



Miten me seuratoiminnassa valitsemme?

”Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, innokkuutta oppia, halua kasvaa 
ja joustavuutta muuttua.”

Barbara "BJ" Gallagher Hateley

VS.



Pienryhmätyöskentelyä
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