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16.11.2021 Seuratoiminnan kahvit/ Aikuiset

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

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.

1. Seuran kiinnostus ja
halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen

1. Seuran kiinnostus ja halukkuus
aikuisliikunnan järjestämiseen
Aikuisväestön potentiaali seuroille ikärakenteen sekä toimintakulttuurin
muuttuessa on merkittävä. Parhaassa tapauksessa seurat pystyvät
laadukkaalla toiminnallaan tuottamaan monipuolisia terveyshyötyjä
liikkujille, saavat lisää harrastajia mukaan toimintaansa ja ovat osaltaan
ratkomassa vähäisen liikkumisen tuomia haasteita yhteiskunnassa
(Kauravaara 2018). Aikuisliikunnan järjestäminen ei ole seuroissa kuitenkaan
itsestäänselvyys ja mukaan lukeutuu erilaisia haasteita. Mikä on siis riittävän
iso hyöty seuralle aikuisliikunnan toiminnan järjestämiseen? Mikä seurassa
ohjaa päätöksentekoa ja valintoja?

1. Seuran kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen: draivereita ja haasteita
Draivereita seuralle (organisaatiotaso)

Haasteita

• Ikäjakauman muutos yhteiskunnassa: aikuisten, erityisesti
iäkkäiden, osuus väestöstä tulee kasvamaan entisestään

• Vaikka aikuisliikunta palvelisi seuran tarkoitusta ja
tavoitteita, ei siihen panosteta seuran (organisaation)
rakenteissa eikä sen edistämiseen ole selkeää mallia

• Aikuisliikunnan suuri kysyntä: yksityinen sektori pystyy
vastaamaan kysyntään ja voi viedä seuroilta potentiaaliset
liikkujat

• Seuran strategia ja toiminnan tarkoitus
• Seuran arvot, visio ja brändi ”kaikkien liikuttamiseen”
• Yhteisöllisyys ja perinteet
• Aikuiset potentiaalisin ryhmä kasvattaa seuran
jäsenmääriä

• Aikuiset mahdollisia uusia seuran aktiivisia toimijoita
• Tilojen hyötykäyttö: aikuisliikkujat voivat päästä seuran
toimintaan aikoina, jolloin tilat eivät olisi muuten käytössä

• Taloudellinen riski seuralle
• Riittämätön liiketoiminta-/talousosaaminen
• Puute ohjaajista
• Puute tiloista
• Aikuisliikkujien tavoittaminen: riittämätön markkinointi- ja
viestintäosaaminen
• Toimintaan tarvittavan vastuuhenkilön puuttuminen,
jolloin se on satunnaisesti yksittäisten aktiivien varassa.
Tällä toimintamallilla toiminta on riskialtista ja mm. sen
jatkuvuus puuttuu.

1. Seuran kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen: ratkaisuja
Ratkaisuja

Liittojen ratkaisuja

• Vastuuhenkilö aikuisliikunnan toimintaan (uuden
henkilön palkkaus, vastuualueiden uudelleenjako
seuran sisällä)

• Seuroille suunnatut aikuisliikunnan työpajat

• Tulos-/bonuspalkkaus seuran sisällä: lisää
motivaatiota toiminnan kasvattamiseen ja
kehittämiseen, vähentää seuran riskejä

• Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan: motivoi
yksittäistä henkilöä panostamaan ja kehittämään
toimintaa, tuo varmuutta toiminnan jatkuvuudesta
• Budjetin laskeminen toiminnalle etukäteen: montako
osallistujaa ryhmään tarvitaan, jotta kulut saadaan
katettua?

• Aikuisharrastajien ohjaajille suunnattu koulutusta
• Markkinointiapu
• Seurojen rohkaisu ja mallien anto (miten muualla on
toimittu?)
• Tuotteistamis- ja hinnoittelumalleja
• Aikuisten Tähtiseura-ohjelmasta vinkkejä

Ongelma harvoin ratkeaa
samalla tasolla kuin se on
syntynyt
- Albert Einstein -

2. Yksilön kiinnostus ja
halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen seurassa

2. Yksilön kiinnostus ja halukkuus
aikuisliikunnan järjestämiseen
seurassa
Toiminnan järjestäminen onnistuakseen vaatii usein vastuuhenkilön, joka
pystyy organisoimaan ja kehittämään toimintaa. Vastuuhenkilönä
toimiminen saattaa huonossa tapauksessa johtaa liialliseen työmäärään,
kiireeseen ja olemattomaan palkkioon työstä. Miten siis yksilö saadaan
seurassa motivoitumaan aikuisliikunnan järjestämisestä niin, että se olisi
henkilölle itselleen palkitsevaa ja kannattavaa?

2. Yksilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen seurassa: draivereita ja haasteita
Draivereita yksilön näkökulmasta

Haasteita yksilön näkökulmasta

• Oma kiinnostus järjestettävään toimintaan (itseä
kiinnostavan tarjonnan puute)

• Lisää työtä, mutta palkka tai tulos ei välttämättä
parane

• Arvopohja: henkilökohtainen merkitys

• Ei aikaa

• Seuran jäsenmäärien lisääminen ja toiminnan
kasvattaminen

• Riski epäonnistumiseen

• Mahdollinen henkilökohtainen bonus onnistuneesta
toiminnasta ja sen kehittämisestä

• Jos seuran toimintamallina on saada aikuisia
seuraan yksittäisten satunnaisten aiheesta
kiinnostuneiden henkilöiden avulla, seuran tuki
vastuuhenkilölle saattaa jäädä vähäiseksi

2. Yksilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan
järjestämiseen seurassa: ratkaisuja
• Johtamisrakenteen muuttaminen kielteisistä asioista (työmäärän kasvu, haastavat palautteet ja henkilökohtainen
riski) palkitsemiseen (henkilökohtainen hyöty tuloksen kasvusta)
• Tulos-/bonuspalkkaus seuran sisällä: lisää motivaatiota vastuuhenkilölle toiminnan kasvattamiseen ja
kehittämiseen
• Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan: motivoi yksittäistä henkilöä panostamaan ja kehittämään toimintaa, tuo
varmuutta toiminnan jatkuvuudesta
• Aikuisliikunnasta kiinnostuneiden etsiminen ja pyytäminen mukaan seuraan toimijaksi (motivaatio ja siihen
vastaaminen)

3. Seuratoiminnan,
lajikulttuurin ja yhteiskunnan
muutos

3. Seuratoiminnan, lajikulttuurin
ja yhteiskunnan muutos
Toimintaympäristö on vuosien saatossa muuttunut merkittävästi, ja tulee
jatkamaan kehitystä edelleen. Seurojen näkökulmasta keskeisiä
tulevaisuuden kehityssuuntia ovat esimerkiksi väestön ikääntyminen,
eriarvoistuminen, monikulttuuristuminen, yksilöllistyminen, digitalisaatio,
teknistyminen ja terveys- sekä hyvinvointitietoisuus. (ks. esim. Hakala ym.
2012, 10–12; Heikkala 2014; Heikkala 2017; Koivujoki 2016, 70–72; Koski
2010; Olsen 2013; Olympiakomitea 2018c) (Kauravaara 2018)
Seuroihin kohdistuu kasvavia laatuvaatimuksia ja ammattimaisuus kasvaa.
Myös seurojen toimintalogiikat ovat muuttumassa ja trendinä on mm.
hybridisoituminen, jossa seurat yhdistävät toimintaansa kuntiin ja
liiketoimintamalleihin. Muutoksiin vastaaminen tuo esiin uudenlaisia
haasteita, mutta myös useita mahdollisuuksia, joiden avulla seurat voivat
jatkaa toimintaansa elinvoimaisina.

3. Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan
muutos: haasteita
• Toimintakulttuuri
• Nykyinen toimintakulttuuri seurakentällä “perinteikästä”: ei helposti kokeilla uutta/oteta riskejä, toimintaa järjestetään perinteisellä tavalla
• Seuratoiminta saatetaan kokea lähinnä lasten ja nuorten sekä kilpaurheilutoiminnaksi, jolloin aikuisliikuntaan ei haluta panostaa
• Vapaaehtoistoiminnan muuttuminen: kiinnostus, halu ja aika (varsinkin aikuisliikuntaa kohtaan)

• Lajikulttuuri
• Perinteinen seuratoiminta laji- ja kilpailukeskeistä

• Talous-/liiketoimintaosaaminen seurakentällä vähäistä
• Toimintaa ei saada luotua taloudellisesti kannattavaksi

• Yksityinen sektori aikuisliikunnan kysynnän vastaajana
• Yrityspuolen osaaminen: talousosaaminen, markkinointi ja viestintä, asiakaslähtöisyys, toiminnan nopea järjestäminen/kysyntään
vastaaminen
• Jos seurat eivät vastaa ajoissa kysyntään, aikuisliikkujien saaminen yksityiseltä sektorilta seuratoimintaan tulee olemaan haasteellista

• Kompleksisuus
• Ongelmat moniulotteisia ja niiden ratkaiseminen vaatii yhteistä tahtotilaa

3. Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan
muutos: ratkaisuja
• Toimintakulttuuri
• Muutos uudenlaiseen ajatteluun ja toiminnan järjestämiseen
• “Kokeilukulttuuri” aidosti seuraan
• Ikärakenteen muutoksen ja väestön ikääntymisen hyödyntäminen seuratoiminnassa: aikuiset usein potentiaalisin ryhmä kasvattaa
jäsenmääriä

• Lajikulttuuri: hyödynnetään mahdollisuus aikuisliikunnan erilaiseen ja perinteisestä poikkeavaan toiminnan järjestämiseen
• Perinteisestä lajiharjoittelusta poikkeava toiminta: kuntoharjoittelu (kuntopiiriryhmät, liikkuvuusharjoittelu, jumpat yms.)

• Lajiharjoittelu: lyhyet lajin ”sisäänheittotuotteet”, peruskurssit, jatkokurssit, lajikokeilut, joukkuetoiminta yms.
• Lajiharjoittelun ja muun harjoittelun yhdistäminen: lajisovellukset (esimerkiksi kuntoharjoittelu lajinomaisesti tarjoaa peruskurssia
matalamman kynnyksen)

• Yrityspuolen hyvien piirteiden hyödyntäminen seuratoiminnassa: talousosaaminen, markkinointi ja viestintä, asiakaslähtöisyys
• ”Kilpailun tasaaminen”, sillä yrityspuolella on jo hyödynnetty seuratoiminnan vahvuuksia mm. yhteisöllisyys, lajivalmennus, sarjatoiminta yms.

• Kompleksisuus
• Ongelmien ratkominen yhdessä ja yhteistyössä (seurat, kunnat, järjestöt yms.)

On eri asia tietää kuin osata

4. Aikuiset kohderyhmänä:
kohderyhmän ja tarpeiden
tunnistaminen

4. Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja
tarpeiden tunnistaminen
Aikuisväestö sisältää useita potentiaalisia harrastajia ja
erilaisia kohderyhmiä seuroille: noin 40 prosenttia aikuisista
harkitsee aloittavansa yhden tai useamman uuden harrastuslajin
seuraavan vuoden aikana (Mäkinen 2019). Kohderyhmien tunnistaminen on
laadukkaan toiminnan järjestämisen kannalta oleellista. Kohderyhmiä
voidaan tarkastella esimerkiksi iän, lajitaustan, kuntotason ja
tavoitteellisuuden mukaan. Haasteeksi muodostuukin usein itse
kohderyhmän ja sen tarpeiden tunnistaminen, eli toisin sanoen kysynnän ja
tarjonnan kohtaaminen seuran tarjoamassa toiminnassa.

4. Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja
tarpeiden tunnistaminen: haasteita
Haasteita

Aikuisten mahdollisia kohderyhmiä (*haastatteluissa esille tulleita)

• Kohderyhmän ja sen tarpeiden tunnistaminen

• Harrasteryhmiä työikäisille ja senioreille, jota haluavat jatkaa itselleen
mieluisan liikuntamuodon parissa läpi elämänkulun*

• Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen

• Aikuisten liikuntaryhmät lasten harjoitusten aikana*

• Harrastetoiminnan erityispiirteiden
tunnistaminen (vrt kilpailutoiminta)

• Aloittelijoiden ryhmiä työikäisille ja senioreille, jota haluavat esimerkiksi
aloittaa uuden lajin tai tulla takaisin mukaan toimintaan tauon jälkeen*

• Mielikuvat seuratoiminnasta (tarjontaa vain lapsille • Nuoret aikuiset/opiskelijat, jotka vaihtavat paikkakuntaa opiskelun tai
työn perässä
ja kilpaurheilijoille, vapaaehtoistyö• Perheet ja muut eri-ikäisten yhteiset ryhmät, jotka tarjoavat matalan
”mokkapalapakko”, toiminnan heikompi laatu)
kynnyksen mahdollisuuksia päästä mukaan
• Hyvin vähän liikkuvat nuoret ja aikuiset, jotka vasta aloittavat liikuntaa ja
tulevat toimintaan mukaan elintapaohjauksen/liikuntaneuvonnan
palveluketjun kautta

• Soveltavan liikunnan ryhmiä eri-ikäisille, joilla on vamman, sairauden,
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan
• Fanit

Erilaiset aikuisliikkujat suhteessa seuratoimintaan

Kauravaara K. (2018): Liikunta ja urheilu aikuisen
hyvinvoinnin tukena
16. 11. 2021
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4. Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja
tarpeiden tunnistaminen: ratkaisuja
• Asiakaslähtöisyys toiminnassa
• Kohderyhmän tunnistaminen ja päättäminen
• Kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen
• Kohderyhmän tavoittaminen, helppo mukaantulo, kiinnostava toiminta ja jatko-/etenemismahdollisuudet lajin parissa
• Datan kerääminen: kysynnän testaaminen, palautteet, kyselyt yms.

• Seuran uudenlaiset toimintamuodot aikuisliikunnan järjestämiseen, esimerkkejä:
• Kuntoliikunta

• Tapahtumatyyppinen toiminta
• Työyhteisöliikunta
• Kilpailupainotteinen harrastetoiminta (harrasteliigat, tilastointi)
• Hankkeiden kautta vakiintunut toiminta

• Harrastetoiminnan erityispiirteisiin vastaaminen
• Panostaminen hyvään ohjaajaan
• “Helposti ostettava palvelu”, joka ei välttämättä vaadi suurta sitoutumista seuran toimintaan
• Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

5. Toiminnan matala kynnys ja
saavutettavuus

5. Toiminnan matala kynnys ja
saavutettavuus
Harrastetoiminnan järjestämiseen ja uusien liikkujien tavoitteluun liittyy
erityispiirteitä, jotka poikkeavat tavoitteellisen toiminnan järjestämisestä.
Harrastetoiminnassa korostuvat toiminnan matala kynnys ja helppo
saavutettavuus, jotka voidaan huomioida eri tavoin. Seurojen näkökulmasta
aikuisten harrasteliikunnassa on oleellista kiinnittää huomiota viestintään ja
markkinointiin sekä asiakaspolun eri vaiheisiin. Parhaassa tapauksessa
harrastaja löytää seuran järjestämään toimintaan helposti ja pystyy
aloittamisen jälkeen jatkamaan toiminnassa haluamallaan tavalla.

5. Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus:
haasteita
• Markkinointi ja viestintä
• Riittämätön osaaminen/osaamisen hyödyntäminen
• Markkinointiin ja viestintään ei budjettia, eikä käytettävissä ole riittävästi taloudellisia ja henkilöresursseja

• Toiminnan vakiinnuttaminen
• Hankkeiden/kokeilujen päätyttyä, esimerkiksi rahoituksen loppuessa, toimintaa ei saada vakiinnutettua

• Asiakaspolku
• Tieto tarjonnasta ei tavoita kohderyhmiä
• Toimintaan mukaan tulo koetaan haastavaksi ja osallistuminen byrokraattiseksi
• Miten harrastaja saadaan pysymään seurassa? (sitouttaminen, toiminnan jatkuvuus)

5. Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus:
ratkaisuja
• Markkinointi ja viestintä

• Sitouttaminen toimintaan eri tavoin

• Päätettävä pääkohderyhmä ja tunnettava se riittävän hyvin
markkinointiviestinnän toimenpiteitä ajatellen

• Ilmainen väline osallistujalle

• Viestinnän ja markkinoinnin kohdistaminen oikeisiin
kanaviin: nettisivut, yhdistykset, puskaradio

• Ilmaiset peliliput seuran edustuspeleihin

• Viestinnän ja markkinoinnin kohdistaminen oikealla tavalla:
kohdennettu markkinointi
• Esimerkkinä yhteistyö kunnan kanssa: seurakirje kunnan
asukkaille, kunnan viestintäkanavien hyödyntäminen (some,
nettisivut), paikallisten seurojen yhteinen
tapahtumakalenteri (seurat merkitsevät aktiivisesti omat
tapahtumansa/ryhmänsä kalenteriin), sosiaaliseen mediaan
yhteinen #

• Kestävä rakenne toiminnalle
• Ei pääty yhden ihmisen poistuttua tai hankkeen päätyttyä

• Esimerkkinä hankkeissa kuvattava liiketoimintamalli:
pakottaa miettimään hankerahoittajan jälkeistä toimintaa
(esim. montako osallistujaa tarvitaan, jotta kulut katetaan)
tai hankkeessa kuvattava, että toimii rahoituksena täysin
uudenlaiselle ajatukselle, jota halutaan testata

• Ilmaiset kokeilukerrat/-kurssit
• Mahdollisuus aktiiviseen seuratoimintaan
halutessaan (vapaaehtoistyö, vastuutehtävät)

• Palautteen ja datan kerääminen osallistujilta

• Matalan kynnyksen luovat tekijät
• Tarjotaan/lainataan tarvittavat välineet
• Mahdollisuus maksaa liikuntaetuuksilla
• Alennukset erityisryhmille (opiskelijat, työttömät,
kotihoidontuella olevat yms.)

• Helppoa osallistujalle

• Asiakaspolku: ennen, aikana ja jälkeen
• Polun eri vaiheissa huomioitava eri asiat (tiedon oltava
helposti löydettävää, toiminnassa jatkaminen helppoa ja
mahdollista yms.)

Toiminnan matala kynnys ja
saavutettavuus: liittojen ratkaisuja
• Valmiit konseptit seuroille sisältäen markkinointimateriaali(pohja)t
• Tietoa aikuisten muuttuneista tarpeista ja ratkaisuja näihin

• Konseptit, joilla kannustetaan ja mahdollistetaan harrastamaan lajia juuri itselle
sopivalla tavalla (myös uudella/ei perinteisellä tavalla)
• Lajin perinteisen muodon rinnalle luodaan uusia harrastamisen muotoja, joissa
yhdistellään eri lajien kiinnostavimpia ominaisuuksia ja tavoitetaan laajempi
kohderyhmä, kun sovellettu laji sopii yhä useammalle ja siihen on myös uuden
harrastajan helpompi tulla mukaan (mm. taito-/kuntotaso, sopivan kokoonpanon
löytyminen, yksinkertainen ilmoittautuminen). Näin voidaan myös tukea
monipuolisempaa liikkumista.

• Asiakaskokemusta mittaavat jäsenkyselyt, joiden pohjalta toimintaa kehitetään
asiakaslähtöisesti
• Digitaaliset palvelut harrastajille ja seuroille: helppo ilmoittautuminen, peliajan
varaaminen ja pelikavereiden löytyminen, työprosessien tehostuminen myös
seuroille, reaaliaikaisen datan pohjalta mahdollisuus nopeaan asiakaslähtöiseen
toiminnan parantamiseen

Yksityinen puoli ottanut jo
seuratoiminnan hyvät puolet
toimintaansa – olisiko aika
ottaa yrityspuolen hyvät
käytännöt seuratoimintaan?

Seuratoiminnan ja yksityisen puolen hyvien
käytäntöjen yhdistäminen
• Yhteisöllisyys

Tulevaisuuden
osaamistarve
=
ammattimaisuus?

• Arvopohja
• Lajivalmennusosaaminen
• Kilpailujärjestelmät

• Asiakaslähtöisyys
• Markkinointiviestintä

Kiinnostaako
mahdollisuus
päätöksentekoon?
Mitä arvoa jäsenyys
luo?

• Tuotteistus ja palvelumuotoilu
• Tehokkaat prosessit
• Taloudellisesti kestävä toiminta ja
skaalattavuus

Yhden lauseen sivuilla
voidaan hyödyntää
graafisia lisäkuvia.

6. Ohjaajakysymys

6. Ohjaajakysymys
Seuratoiminnan perinteisiä haasteita ovat viime vuosina olleet ohjaaja- ja
tilakysymys: mistä löydetään tilat ja ohjaajat toiminnalle? Uuden toiminnan
järjestämistä ei usein aloiteta tai se epäonnistuu näiden kahden kysymyksen
johdosta. Ratkaisuksi perinteiseen ohjaajakysymykseen on kuitenkin
löytynyt uudenlaisia malleja ja tapoja, jotka vaativat seuralta perinteisestä
poikkeavaa ajattelua. Toimintatavoissa korostuvat yksityisen sektorin
ominaispiirteet, jolloin esimerkiksi ohjaajan kilpailukykyinen palkka voi olla
toiminnan onnistumisen edellytys.

Ohjaaja on ohjatussa
toiminnassa
asiakaskokemuksen keskiössä

6. Ohjaajakysymys: haasteita
• Seuroilla pula ohjaajista
• Ohjaajien palkkoihin ei panosteta, mutta vaatimustaso (esimerkiksi osaaminen, koulutus, kokemus) on korkea
• Ei tunnisteta tärkeimpiä motivaatio- ja osaamisvaatimuksia aikuisten liikuttamisessa, jolloin ohjaajia etsitään vain ”pienestä
piiristä”
• Seurasta puuttuu systemaattinen rekrytointiprosessi/-kokonaisuus

• Seurat eivät ole välttämättä halukkaita toimimaan ohjaajien työnantajina
• Aikuisryhmien ohjaajien vähäisempi arvostus
• Lajin/seuran kulttuurissa ei olla totuttu maksamaan aikuisryhmien ohjaajille/valmentajille

6. Ohjaajakysymys: ratkaisuja
• Eri mallit ohjaajien työllistämiseen: ostopalvelu, kevyt
yrittäjyys, liitto työnantajana

• Aikuisliikunnan markkinoilla muualla ei ohjaajapulaa ja uusia
ammattilaisia valmistuu jatkuvasti - tehty kiinnostavaksi
ohjaajan kannalta
• Arvostus (miten näkyy seurassa, esim. ohjaajien
koulutuksessa)

• Maksetaan riittävän suurta korvausta (tämä rahoituksen
näkökulmasta helpoin ryhmä, vrt. lasten toiminta tai
kilpaurheilu €/h, hinnoittelun eri mahdollisuudet)
• Ohjaajien “treenipankki” ja työtuntien suunnittelu ohjaajalle
mieluisalla tavalla: useampi ohjaustunti peräkkäin, ohjaajalla
halutessaan käytössä valmiiksi suunnitellut tunnit ajan
säästämiseksi
• Ohjaajalle 2-3 tuntia putkeen, jolloin kannattavaa tulla
vetämään ryhmää

• Ohjaajien WhatsApp-rinki sijaisten löytämiseksi (esimerkiksi eri
seurojen yhteinen)

• Monialaisuus, ohjaajiksi eri taustaisia henkilöitä: pt
(vuosittain valmistuu noin tuhat PT-ohjaajaa (LTS julkaisu),
fysioterapia, ryhmänohjaus yms.

• Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö: harjoittelujaksot seurassa,
tietoisuuden lisääminen työllistymismahdollisuuksista
seurassa

• Resurssien kohdistaminen
ohjaajan kilpailukykyiseen palkkioon
• Hyvä ohjaaja voi maksaa itsensä takaisin tyytyväisten
osallistujien kautta (puskaradio)

• Vertaisohjaajat: iäkkäät, ”huonokuntoiset” yms.
• Ohjaajan keskeisen osaamisen huomiointi: ihmissuhdetaidot,
perusliikunnan ohjaamisen taidot vs. puhtaat lajitaidot

Liittojen ratkaisuja
• Liitto työnantajana
• Koulutukset aikuistoiminnan ohjaajille
• Seurakoulutusjärjestelmä

7. Tilakysymys

7. Tilakysymys
Toinen seuratoiminnan perinteisistä haasteista viime vuosina on ollut
tilakysymys: seuroilla ei ole tarpeeksi tiloja, joissa järjestää toimintaansa.
Uusien ryhmien perustamisesta ja toimintojen kasvattamisesta tulee
haasteellista, kun tilavuorot ovat vähäisiä tai vaikeina ajankohtina.
Tilakysymyksen ratkaisijoiksi ovat tulleet yksityisen puolen liikuntapaikat,
seurojen omat tilat sekä muut uudenlaiset ratkaisut.

7. Tilakysymys: haasteita
• Seuroilla pulaa tiloista, joissa järjestää toimintaa

• Riippuvuussuhteet
• Seuroilla saattaa olla käytössään ainoastaan kunnan tiloja, jolloin ovat riippuvaisia saaduista vuoroista
• Hitaasti muutettavissa

7. Tilakysymys: ratkaisuja
• Uudenlaiset tavat tilakysymyksen ratkaisemiseksi
• Seuralla omat tilat käytössä
• Pystyvät vuokraamaan tiloja edelleen

• Ei suurta riskiä kokeilla uutta toimintaa

• Tilat yksityiseltä puolelta
• Toiminnan järjestäminen ilman varsinaista tilaa (esimerkiksi ulkojumpat, yhteislenkit)
• Yhteistyö muun tahon kanssa
• Yhteistyö esimerkiksi kunnan, yhdistyksen tai muun tahon kanssa, joka voi tarjota tilat toiminnalle
• Esimerkkinä sähköinen järjestelmä, jossa yksityiset vapaat tilavuorot varattavissa (esimerkiksi kunnan tiedottamana)
• Esimerkkinä ryhmän järjestäminen yhteistyössä eri seurojen kanssa, jolloin seurat vuorottelevat ryhmän ohjaamista (ei
täyttä vastuuta tilojen hankkimisesta)

• Tilojen hyötykäyttö: toiminnan laajentaminen päiväsaikaan, käyttämättömien vuorojen
jakaminen/vuokraaminen edelleen

Yksityisellä puolella ei ohjaajaja tilaongelmia
- vain ratkaistavia asioita

8. Uudenlaista ajattelua ja
toimintamalleja

8. Uudenlaista ajattelua ja
toimintamalleja
Havaitut aikuisliikunnan ilmiöt sisältävät moniulotteisia haasteita. Yksityinen
sektori on pystynyt onnistuneesti taklaamaan haasteet hyödyntämällä
seuratoiminnan hyviä käytäntöjä: miksi seurakentällä ei toimita samoin?
Muuttuneen toimintaympäristön asettamien haasteiden voittaminen vaatii
uudenlaista ajattelua ja perinteistä poikkeavaa toimintaa. Seuratoiminnan
hyviä käytäntöjä tulee vaalia, mutta elinvoimaisena kansanliikkeenä
pysyminen vaatii asioiden tarkastelua uudesta näkökulmasta.

8. Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja: haasteita
• Toimintakulttuurin ja ajattelutapojen muuttaminen hidasta sekä vaativaa
• Halutaanko muutosta?
• Muutos vaatii yhteisen tahtotilan liikunnan ja urheilun kentän toimijoilta

8. Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja:
ratkaisuja
• ”Seurakulttuurin muuttaminen”
• Kokeilukulttuuri: uskalletaan testata uusia toimintoja
• Poiketaan perinteistä

• Mallia toimintaan yksityiseltä sektorilta
• Asiakaslähtöisyys
• Talousosaaminen
• Digiosaaminen

• Markkinointi ja viestintä

• Yhteistyö eri tahojen kanssa
• Kunnat
• Opiskelijat ja oppilaitokset
• Toiset seurat
• Lajiliitot ja aluejärjestöt

• Uudenlaiset konseptit ja toimintatavat aikuisten
liikuttamiseen
• Lajin hyödyntäminen: matalan kynnyksen kurssit ja
kokeilut, lajisovellukset

• Perinteisestä lajiharjoittelusta poikkeava toiminta:
ikäihmisten ryhmät, kuntopiiriryhmät, vanhempien
liikuttaminen lasten harjoitusten ajan yms.
• Työyhteisöjen liikuttaminen: taukojumpat,
virkistysillat (varainkeruu)

• Hankkeiden toiminnan jatkumisen ja vakiintumisen
haasteeseen vastaaminen (mahdollisen rahoituksen
päätyttyä)
• Näyttö kysynnästä
• Budjetointi

