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Tiivistelmä
Yhteiskunnan monet muutokset vaikuttavat myös urhei-
luseurojen toimintaan . Aikuisväestö on iso ja kasvava koh-
deryhmä liikunnan ja urheilun markkinoilla, ja seuroissa 
aikuiset ovat usein liikuntatoiminnan lisäksi voimavara 
myös talouden, osaamisen ja vapaaehtoistyön näkökul-
masta .  Raportissa käsitellään seuratoimintaan vaikuttavia 
muutosvoimia, aikuisliikunnan potentiaalia ja sen ympäril-
lä esiintyviä ilmiöitä seuratoiminnan näkökulmasta . Työn 
taustalla on ollut tarve koota onnistuneita toiminta- ja yh-
teistyömalleja ja esimerkkejä siitä, miten urheiluseurat ovat 
tavoittaneet uusia työikäisten ja ikääntyneiden kohderyh-
miä harrastamaan liikuntaa .     

Työn suunnitteluvaiheessa tunnistettiin erilaisia aikuis-
liikkujien kohderyhmiä, joiden pohjalta etsittiin käytännön 
seuraesimerkkejä onnistuneista ratkaisuista tavoittaa 
erilaisia kohderyhmiä ja vastata niiden tarpeisiin . Raportin 
aineisto kerättiin haastattelemalla urheiluseurojen, lajiliit-
tojen, liikunnan aluejärjestöjen ja kuntien edustajia, toimin-
taan osallistuneita liikkujia, liikunta-alan pienyrittäjiä sekä 
tutkijoita . Haastattelujen pohjalta laadittiin seuraesimerk-
kien kuvauksia toteutuneesta toiminnasta . Tiedonkeruuta 
valmisteltiin ja tuloksia käsiteltiin seurakehittäjien työpa-
joissa syksyn 2021 aikana . Seuraesimerkkien kuvaamisen 
lisäksi tunnistettiin tekijöitä, jotka vaikuttavat aikuisliikun-
taan seuroissa .  

Raporttiin on sisällytetty seitsemän seuraesimerkkiä vii-
destä eri lajista (jalkapallo ja koripallo, voimistelu, golf ja 
judo) . Kukin raportissa kuvattu tapaus tarkastelee erilaista 
aikuisväestön kohderyhmää ja tuo esiin uudenlaisia tapoja 
tai mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen .  

Esille nousseiden havaintojen pohjalta koottiin aikuisliikun-
nan nykytilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, niihin liittyviä 
haasteita ja mahdollisia ratkaisuja . Vaikuttavat tekijät jaet-

tiin kahdeksaan otsikkoon teemoittain, joissa esiintyy niin 
seuratoiminnan perinteisiä kysymyksiä kuin uudenlaisia ta-
poja ajatella ja järjestää toimintaa . Tunnistetut teemat liit-
tyvät seuran ja yksilön kiinnostukseen ja halukkuuteen ai-
kuisliikunnan järjestämiseen, seuratoiminnan, lajikulttuurin 
ja yhteiskunnan muutoksiin, kohderyhmän ja sen tarpeiden 
tunnistamiseen, toiminnan matalaan kynnykseen ja saavu-
tettavuuteen, ohjaaja- ja tilakysymyksiin sekä uudenlaisiin 
ajattelu- ja toimintamalleihin . Raportissa esitellään myös 
malli asiakaspolusta, jossa toimintaa ja siihen liittyviä kes-
keisiä asioita tarkastellaan toiminnan järjestämistä ennen, 
sen aikana ja jälkeen . Malliin on liitetty haastatteluissa esil-
le tulleita konkreettisia keinoja ja esimerkkejä asiakaspolun 
eri vaiheisiin .  

Työn yksi keskeinen johtopäätös on, että seuratoiminnan 
markkinoilta laajemmille aikuisliikunnan markkinoille siirty-
minen vaatii sellaista uutta osaamista, jota menestyksek-
käästi toimivat palveluntarjoavat jo käyttävät . Näitä ovat 
mm . asiakaslähtöinen toiminta ja palvelumuotoilu, mark-
kinointiviestintä, liiketoimintamallit ja talousosaaminen, 
tehokkaat tuotantoprosessit ja skaalaus . Merkille pantavaa 
on, että yksityisellä sektorilla on jo osattu hyödyntää vah-
vasti seuratoiminnan erityspiirteinä pidettyjä asioita kuten 
yhteisöllisyyttä, lajivalmennusta ja kilpailujärjestelmiä .  

Raportin yhtenä tavoitteena on haastaa niin liikuntajärjes-
töjä kuin niiden rahoittajia pohtimaan näkemyksiään seura-
toiminnan ja aikuisliikunnan tulevaisuudesta ja roolista yh-
teiskunnassa . Kysymykset liittyvät mm . liikuntapoliittisiin 
valintoihin, kaiken ikäisten ihmisten harrastamisen mer-
kitykseen, seuratoiminnan mahdollisuuksiin koko väestön 
liikkeen lisäämisessä sekä seuratoiminnan tukimuotoihin ja 
ammattimaiseen toimintaan .  
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Esipuhe

Yhteiskunta on muuttunut valtavaa vauhtia viimeisten vuosi-
kymmenten aikana . Urheiluun ja seuratoimintaan vaikutta-
via muutosvoimia ovat mm . ikärakenteen muutos, polarisoi-
tuminen monella saralla, kaupungistuminen, kansainvälinen 
kilpailu, vastuullisuus sekä digitalisaatio ja mediamurros . 
Näillä on iso vaikutus tulevaisuudessa urheiluseuratoimin-
taan, ja ne näkyvät jo nyt aikuisten elämässä ja muuttuneis-
sa tarpeissa . 

Suurin osa suomalaisista on jo nyt aikuisia, ja tulevaisuudes-
sa lasten määrä vähenee entuudestaan ikääntyneiden mää-
rän kasvaessa huomattavasti . Ikärakenteen muutos on arvi-
oitua nopeampaa ja tutkijat puhuvat jopa väestötsunamista .

Liikunnan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille koko elä-
mänkulussa on kiistaton . Aiheellisesti ollaankin huolissaan 
aikuisten liian vähäisestä liikkumisesta sekä liiallisesta pai-
kallaan olosta . Yksilön kokemien terveydellisten haittojen ja 
sairauksien lisäksi tästä koituu miljardiluokan taloudelliset 
kustannukset yhteiskunnalle mm . työikäisten tuottavuuden 
menetyksinä ja ikääntyneiden koti- ja laitoshoidon kustan-
nuksina . 

Seuroissa liikkuu Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuk-
sen vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan 550 000 
aikuista ja puoli miljoona henkilöä tekee niissä vapaaehtois-
työtä . Seurojen lisäksi aikuiset liikkuvat kasvavissa määrin 
muiden liikuntapalveluiden tarjoajien palveluissa ja kaikkein 
eniten itsenäisesti . Kilpailu aikuisliikunnan markkinoilla 
kiristyy . Jotta urheiluseuratoiminta nopeasti muuttuvassa 
yhteiskunnassa tulevaisuudessakin kiinnostaa aikuisia, on 
seuratoiminnan uudistuttava vastaamaan uudenlaisia tar-
peita ja vaatimuksia yhä selkeämmin . Uudistumiseen tukea 
saa myös tähän työhön koottujen havaintojen kautta .

Aikuisväestö on iso ja kasvava kohderyhmä liikunnan ja ur-
heilun markkinoilla, joille myös urheiluseuroilla on paljon 
annettavaa . Aikuisliikunnalla on itseisarvo ja haluamme 
myös tämän työn kautta nostaa hyviä esimerkkejä seuroista 
esille . Haluammekin Olympiakomitean ja kirjoittajien puo-

lesta kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tämän 
työn aikaansaamiseksi niin haastateltavina, seuratoiminnan 
asiantuntijoina kuin muina sparraajina .

Urheiluyhteisön vastuullisena toimintana voidaan nähdä lii-
kunnan harrastamisen mahdollisuuksien tarjoaminen koko 
elämänkululla . Vaikuttavuuden näkökulmasta tulee panos-
taa lasten liikunnan lisäksi myös työikäisiin ja ikääntyneisiin .

Olympiakomiteana haluamme tällä selvitystyöllä nostaa 
esille aikuisväestön potentiaalia urheiluseuratoiminnassa 
sekä sen tuottamilla työkaluilla kannustaa yhteistyössä 
jäsentemme ja sidosryhmiemme kanssa tarttumaan uu-
distukseen . Haastankin meitä kaikkia miettimään, voisiko 
meidän seuramme olla se, joka kasvattaa ja uudistaa toi-
mintaansa tarjoamalla kiinnostavia liikuntapalveluita myös 
aikuisille .

Jaana Tulla

Johtaja, Seura- ja jäsentoiminta

Suomen Olympiakomitea
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1. Johdanto

1.1 Työn tausta ja tavoite
Työn tarkoituksena on lisätä ymmärrystä aikuisliikunnan 
potentiaalista ja sen ympärillä esiintyvistä ilmiöistä seura-
toiminnan näkökulmasta . Asiaa tarkastellaan nimenomaan 
aikuisten liikuntaharrastuksen, ei niinkään muun seuratoi-
mintaan osallistumisen näkökulmasta . Kimmoke työn teke-
miseen nousi lajiliittojen ja liikunnan aluejärjestöjen seura-
kehittäjiltä sekä toiminnanjohtajilta, jotka nostivat yhdeksi 
tärkeimmäksi asiaksi aikuisliikunnan kehittämistyössä mal-
lien keräämisen ja kokoamisen seuroissa jo hyvin toimivista 
tavoista . Taustalla innoitti myös Kati Kauravaaran laatima 
aikuisliikunnan asiantuntijatyö Liikunta ja urheilu aikuisen 
hyvinvoinnin tukena (2018) . Siinä esiteltiin erilaisia kohde-
ryhmiä suhteessa seuratoimintaan (kuva 1) . Potentiaalisia 
kohderyhmiä kartoitettiin myös seurakehittäjien kanssa .

 AIKUISTEN MAHDOLLISIA KOHDERYHMIÄ 

• Harrasteryhmiä työikäisille ja senioreille, jotka halua-
vat jatkaa itselleen mieluisan liikuntamuodon parissa 
läpi elämänkulun

• Aikuisten liikuntaryhmät lasten harjoitusten aikana

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

• Nuoret aikuiset/opiskelijat, jotka vaihtavat  
paikkakuntaa opiskelun tai työn perässä

• Perheet ja muut eri-ikäisten yhteiset ryhmät,  
jotka tarjoavat matalan 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

Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena 35

tai seurojen välillä tulee rakentaa jousta-
via ja jouhevia.

Urheiluseuran toiminnassa nyt 
mukana olevat liikkujat ja potentiaaliset 
liikkujat ovat urheiluseuraan ja liikkumi-
seen kiinnittymisen näkökulmasta hyvin 
erilaisia aikuisia. Yksi tapa hahmottaa 
urheiluseuran nykyisiä tai potentiaalisia 
jäseniä – ja myös jakaa heitä ryhmiin 
– on miettiä aikuisen nykytilannetta 
ja taustaa seuraavien ulottuvuuksien 
kautta:

 suhtautuminen liikkumiseen,

 liikkuminen nyt,

 liikkuminen aikaisemmin,

 kokemus kyseessä olevasta liikunta-
muodosta tai -lajista sekä

 kokemus urheiluseurassa liikkumi-
sesta.

Kuvasta 8 havaitaan, että eri ulot-
tuvuuksien tietoja yhdistelemällä 
löydetään lukuisia erilaisia liikkujia ja 
liikkujien ryhmiä. Liikkuminen nyt ja 
liikkuminen aikaisemmin viestivät siitä, 
minkälaisia valmiuksia aikuisella on tie-
tyn lajin harrastamiseen: kuinka taitava 
hän on, minkälaista tietoa hänellä on 
(esimerkiksi säännöt, taktiikka), minkä-
lainen kunto hänellä on ja niin edelleen. 
Tärkeä osa nykypäivän seuratoimintaa 
onkin osata segmentoida (ryhmitellä) 
nykyisiä ja potentiaalisia jäseniä sekä 
kohdentaa sisällön suunnittelua ja 
markkinointia erilaisille ryhmille hou-
kuttelevasti ja kannustavasti.

Ajatus siitä, että urheiluseurat voisi-
vat keskittyä erityisesti siihen, että ne 
saavat jo toiminnassa mukana olevat 
liikkujat pysymään liikkumisharrastuk-
sensa parissa mahdollisimman pitkään, 

kannustaa miettimään, minkälainen 
toiminta näitä ihmisiä motivoi. Motivaa-
tion tukeminen puolestaan pakottaa 
pohtimaan, minkälaisia olemassa olevia 
jäseniä ja ryhmiä seurassa tällä hetkellä 
liikkuu. Ulottuvuuksien kanssa voi ja kan-
nattaakin leikitellä. Sitä kautta voi löytyä 
uusia näkökulmia, tavoitteita ja sisältöjä 
olemassa olevien ryhmien toimintaan. 
Sitä kautta voi löytyä myös aivan uusia 
ryhmiä, joita ei ole vielä tunnistettu – 
myös tunnistettujen ryhmien sisältä. 
Lisäksi leikittely auttaa tunnistamaan, 
mihin kohderyhmiin urheiluseuran kan-
nattaa panostaa ajatellen urheiluseuran 
arvoja, toiminta-ajatusta ja resursseja. 
Ulottuvuuksilla leikittely toimii segmen-
toinnin ja kohdentamisen välineenä ja 
auttaa miettimään, kenelle tarjotaan, 
mitä tarjotaan ja miten tarjotaan. Kuvas-
sa 9 hahmotellaan esimerkinomaisesti, 

Kuva 8: Jäsenten ja potentiaalisten jäsenten tilanteen hahmottaminen eri ulottuvuuksien kautta.

Suhtautuminen liikuntaan

Kielteinen Neutraali Myönteinen Intohimoinen

Liikkuminen nyt

Ei liiku tällä hetkellä lainkaan Liikkuu tällä hetkellä paljon

Liikkuminen aikaisemmin

Ei ole liikkunut aikaisemmin lainkaan On liikkunut aikaisemmin hyvin aktiivisesti

Kokemus ko. liikuntamuodosta tai lajista

Ei ole aikaisempaa kokemusta lajista On vahva lajitausta

Kokemus urheiluseurassa liikkumisesta

Ei ole aikaisemmin liikkunut urheilu seurassa On liikkunut koko elämänsä urheiluseurassa

Aktiiviliikkuja ja seuraan sitoutunut

 Suhtautuminen liikuntaan:  
intohimoinen

 Liikkuu paljon tällä hetkellä ja on 
liikkunut koko ikänsä urheilu-
seurassa

Lajia lapsena harrastanut

 Suhtautuminen liikuntaan: 
myönteinen tai intohimoinen

 On liikkunut paljon aikaisemmin 
ja nimenomaan urheiluseurassa, 
mutta tällä hetkellä liikkuminen 
on vähäistä

Uusi liikkuja

 Suhtautuminen liikuntaan:  
neutraali tai myönteinen

 Ei ole liikkunut kovin paljon 
aikaisemmin, eikä koskaan 
urheilu seurassa

Vähän liikkuva

 Suhtautuminen liikuntaan:  
neutraali tai kielteinen

 Ei ole liikkunut kovin paljon 
aikaisemmin, eikä koskaan 
urheilu seurassa

Tällä hetkellä mahdollisesti kaukana 
urheiluseurasta oleva ryhmä. Kenties 
potentiaalinen ryhmä urheiluseuralle.

Uusi lajiliikkuja

 Suhtautuminen liikuntaan: 
myönteinen

 On liikkunut paljon ja liikkuu 
ehkä nytkin, mutta laji uusi

 Ei ole liikkunut urheiluseurassa

Tällä hetkellä lähellä urheilu-
seuraa oleva ryhmä.

Kuva 9: Esimerkkejä erilaisista ryhmistä eri ulottuvuuksien kautta (ks. myös kuva 8) hahmotettuna ja esimerkkejä siitä, kuinka lähelle nämä ryhmät sijoittuvat 
kuvitteellisen urheiluseuran toimintaa tällä hetkellä. 

Kuva 1. Esimerkkejä erilaisista ryhmistä eri ulottuvuuksien kautta hahmotettuna ja esimerkkejä siitä, kuinka lähelle nämä ryhmät sijoittuvat 
kuvitteellisen urheiluseuran toimintaa tällä hetkellä (Kauravaara 2018, 35).
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Tunnistettujen kohderyhmien pohjalta lähettiin etsimään 
käytännön esimerkkejä siitä, miten näitä kohderyhmiä on 
tavoitettu ja saatu mukaan liikkujiksi urheiluseuroihin . Työn 
alkuperäisenä tavoitteena olikin kuvata juuri näitä esimerk-
kejä ja malleja, mutta painopiste muuttui työn edetessä . 
Haastatteluiden ja työpajojen kautta tunnistettiin hyvien 
esimerkkikuvausten lisäksi tekijöitä, jotka vaikuttavat ai-
kuisliikuntaan seurassa . Nämä puolestaan nostivat taas 
uusia kysymyksiä mm . seuratoiminnan uudistumiseen ja 
kansalaistoiminnan tulevaisuuteen liittyen .   

Liikunnassa ja urheilussa ja laajemmin koko yhteiskunnas-
san haasteita tuovat väestön ikääntyminen, polarisaatio ja 
kansainvälinen kilpailu . Näiden lisäksi 1990-luvulta vauh-
dittunut yhteiskunnan markkinoistuminen ja yksityisen 
sektorin palvelutuotannon kasvu jatkuvat edelleen . Vuonna 

2010 aikuisia liikkui ensimmäistä kertaa enemmän yksityi-
sellä puolella kuin seuroissa (Kansallinen liikuntatutkimus 
2009–2010) . 

Tuleeko yksityinen sektori valtaamaan aikuisliikunnan kan-
nattavan markkinan, jolloin seuroille jäisi taloudellisesti 
haastavampi osuus eli lasten toiminta ja kilpaurheilu? Miten 
aikuisliikkujia saadaan lisää seuroihin? Raportin tavoitteena 
on antaa näkökulmia näihin kysymyksiin sekä muihin ajan-
kohtaisiin seuratoimintaan ja aikuisliikuntaan liittyviin asioi-
hin ja toimia näin Olympiakomitean sidosryhmien toimintaa 
tukevana työkaluna . 

1.2 Työn toteutus
Työssä on haastattelujen avulla kerätty havaintoja aikuislii-
kunnasta, sen nykytilasta ja asemasta seuratoiminnassa . 
Haastatteluja tehtiin yhteensä 26 kappaletta ja haasta-
teltavat edustivat erilaisia toimijatahoja . Haastateltavien 
joukossa oli liikunta- ja urheiluseuroja 12 kappaletta (seuran 
toiminnanjohtajia, puheenjohtajia ja koordinaattoreita), 
seurojen kanssa yhteistyötä tekeviä kuntia, liikunnan alue-
järjestöjen liikuntahankkeiden vastaavia sekä lajiliittoja . 
Näiden lisäksi haastateltavina oli liikunnan pienyrittäjiä, 
harrastajia, tutkijoita sekä muita asiantuntijoita . 

Haastatteluihin haluttiin saada tunnistettuja kohderyhmiä 
edustavia tapauksia, jotka valikoituivat lajiliittojen ja liikun-
nan aluejärjestöjen seurakehittäjien suositusten perusteel-
la . Haastateltavat seurat jakautuvat eri puolille Suomea ja 
kattavat yhteensä kymmenen eri lajia . Seurat ovat lisäksi jä-
senmääriltään eri kokoisia ja toimivat erilaisilla toimintamal-
leilla . Osa haastateltavista seuroista toimii vapaaehtoistyön 
voimin ja osalla on palkattuja työntekijöitä . Haasteltavien 
seurojen kirjo on siis laaja ja työtä edistettäessä haluttiin 
pitää kiinni tästä monimuotoisuudesta, jotta havaintoja voi-
daan tarkastella eri näkökulmista . 

Haastattelujen pohjana toimi teemarunko, mutta kysymyk-
set eivät olleet tiukasti rajattuja, vaan linkittyivät jokaisen 
seuran ja toimijatahon erityiseen näkökulmaan . Haasta-
teltavat pystyivät kertomaan toiminnastaan omin sanoin 
sekä tuomaan esille näkemyksiään aikuisliikunnasta . Haas-
tatteluissa nousi esiin näkemyksiä laajoista ilmiöistä sekä 
konkreettisia toimintamalleja ja esimerkkejä aikuisliikunnan 
järjestämisestä . Haastatteluista koostettiin tiivistelmät, 
joiden perusteella havaittuja aikuisliikuntaan vaikuttavia 
tekijöitä lähdettiin tarkastelemaan . Lisäksi haastetteluissa 
esille tulleita havaintoja työstettiin seurakehittäjien verkos-
ton työpajoissa . 

HAASTATTELUT 
26 kappaletta, 12 seuraesimerkkiä

• Seuroja (12)
  - 10 eri lajia
• Lajiliittoja (2)
• Liikunnan aluejärjestöjen hankkeita (2)
• Kuntia (2)
• Liikunnan pienyrittäjiä (2)
• Osallistujia/harrastajia (3)
• Tutkijoita (3)
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1.3 Raportin rakenne
Luvussa kaksi on ensin kuvattu seuratoiminnan nykytilaa 
sekä muuttuvaa toimintaympäristöä, jossa seurat toteutta-
vat ja kehittävät toimintaansa . Lukuun kolme on koottu haas-
tatteluiden pohjalta seuraesimerkkejä . Seuraesimerkeissä 
esitetään tiiviisti seurojen sekä muiden tahojen onnistuneita 
aikuisliikunnan toimintatapoja ja erityispiirteitä . Seuraesi-
merkkejä esitellään raportissa yhteensä seitsemän ja niissä 
on pyritty kuvaamaan toimintaan varsin konkreettisesti . 
Jokainen raportissa kuvattu tapaus tarkastelee erilaista ai-
kuisväestön kohderyhmää ja tuo esiin uudenlaisia tapoja tai 
mahdollisuuksia toiminnan järjestämiseen . 

Luku neljä havainnollistaa aikuisten seuratoimintaan vaikut-
tavia tekijöitä . Vaikuttavat tekijät on jaettu teemoittain kah-
deksaan alalukuun, jotka kuvastavat niin aikuisten seuratoi-
minnan yksilötasoa kuin koko yhteiskunnan muutoksesta 
johtuvaa käytäntöjen muuttumista . Teemat kuvaavat ai-
kuisliikuntaan vaikuttaviin tekijöihin liittyviä haasteita sekä 
ratkaisuja, joita seurat, lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt 
ovat tuottaneet . Luku tuottaa seuraesimerkkejä laajempaa 
näkökulmaa aikuisten seuratoiminnan kysymyksiin .

Luvussa viisi on esitettynä asiakaspolku, joka kuvaa toimin-
nan järjestämisen eri vaiheissa huomioon otettavia asioita . 
Asiakaspolkuun on kerätty haastatteluissa esiin tulleita 
konkreettisia keinoja aikuisliikkujien tavoittamiseksi ja sito-
uttamiseksi . Asiakaspolku koostuu asiakkaan tai osallistu-
jan näkökulmasta tärkeimmistä vaiheista, jotka alkavat har-
rastuksen haaveilusta ja päättyvät seurassa harrastamisen 
jatkamiseen . 

Luku kuusi kokoaa yhteen raportin keskeiset havainnot ja 
niistä tehdyt johtopäätökset . Useat näistä ovat kysymysten 
muodossa ja toimivat siten herätteinä ja keskustelun avaaji-
na niin seuratoiminnan toteuttajille, kehittäjille kuin päätök-
sentekijöille .
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2. Seuratoiminta 
muuttuvassa 
toimintaympäristössä

Yhteiskunta on kokenut vuosien saatossa merkittäviä muu-
toksia, jotka peilautuvat niin aikuisliikuntaan kuin koko 
seuratoimintaan . Toimintaympäristöt ja niissä vallitsevat 
toimintalogiikat ovat muuttuneet, kun hybridisaatio on su-
mentanut seuran toimintakentän rajoja (Itkonen ym . 2020) . 
Laajat kulttuuriset muutokset, kuten markkinoistuminen, 
yksilöllistyminen, digitalisaatio, yhteisöllisyyden murros 
ja kunnallisen palvelurakenteen muutos näkyvät vahvasti 
liikunnan ja urheilun kentällä . Liikuntakulttuurin sisäiset 
muutokset ovat vahvistuneet entisestään ja seurojen toi-
mintaan vaikuttavat yhä enemmän ammattimaistuminen, 
eriytyminen sekä järjestörakenteiden muuttuminen . (Koski 
& Mäenpää 2018 .) Kulttuuristen ja yhteiskunnassa tapah-
tuneiden muutosten lisäksi väestön ikääntyminen tulee ole-
maan tulevaisuuden merkittävä suunnannäyttäjä . 

Väestörakenne tulee muuttumaan tulevaisuudessa radikaa-
listi . Aikuisten osuus koko väestöstä on jo yli 80 prosenttia, 
mikä koostuu suurimmaksi osaksi 15-64-vuotiaista . Vuoteen 
2050 mennessä alle 15-vuotiaiden henkilöiden määrän en-
nustetaan vähenevän noin 160 000 ja yli 65-vuotiaiden hen-
kilöiden määrän Suomessa kasvavan noin 330 000 . (Suomen 
virallinen tilasto 2018 .) Iäkkäiden lisääntyminen ja lasten 
sekä nuorten vähentymisen muutos tulevaisuudessa on siis 
merkittävä . Ikäjakauman muutos tulee vaikuttamaan myös 
seuratoimintaan: potentiaalisin ryhmä toiminnan kasvatta-
miseen ja sen säilyttämiseen on aikuisväestö, kun lasten ja 
nuorten osuus väestöstä pienenee entisestään . 

Yhteiskunnan muuttumisen myötä hybridisoituminen on 
jalkautunut liikunnan ja urheilun kenttään . Hybridisoitumi-
sella tarkoitetaan sitä, että organisaatio on omaksunut toi-
mintaperiaatteita useilta yhteiskuntasektoreilta, vaikka sen 
juuret ovatkin yhdellä sektorilla ja sen pelisäännöissä . Seu-
ratoiminnassa hybridisoituminen näkyy siinä, että seurojen 
toiminnot ovat laajentuneet yksityiseen ja julkiseen palve-
lutuotantoon, eikä selkeää rajaa eri sektoreiden välillä ole 
havaittavissa . Hybridisoitumista ovat kiihdyttäneet useat 
tekijät, kuten uusien johtamisoppien jalkautuminen sekä 
markkinoistuminen . Lisäksi yksityisen sektorin 1990-luvun 
palvelutuotannon kasvu on kiihdyttänyt ilmiötä ja asetta-
nut seurat laajemmille liikunnan ja urheilun markkinoille .
(Itkonen ym . 2020 .) Aikuisliikunnassa markkinoiden voidaan 

nähdä ulottuvan jopa kansainväliselle tasolle digitalisaation 
ja globalisaation seurauksena . Palvelun hankkiminen ei ra-
joitu tietylle alueelle tai tiettyyn aikaan, vaan aikuisliikkuja 
voi esimerkiksi hankkia lajivalmentajan toiselta puolelta 
maapalloa, jolloin edistyneen teknologian avulla pystytään 
vastaamaan harrastajan tarpeisiin .

Myös vapaa-aika on kokenut muutoksia ja kilpailu ajanviet-
totavoista on kovempaa kuin koskaan . Epäsäännöllinen ja 
vaativa työelämä on monimuotoistanut väestön tarpeita 
sekä vaatimuksia vapaa-ajanviettoa kohtaan . Palvelujen 
tarjonnan lisääntyminen on saanut kulutusyhteiskunnan 
ihmiset vaatimaan toiminnalta laadukkuutta ja uudenlaista 
sitoutumista . Kasvava taloudellinen eriarvoisuus ja polari-
saatio johtavat kuitenkin erilaisiin odotuksiin ja tarpeisiin 
niin seuratoiminnassa kuin koko liikunnan ja urheilun mark-
kinoilla . (Koski & Mäenpää 2018 .)

Ala-Vähälän (2020) personal trainer -alaa (PT-ala) koskevan 
selvityksen mukaan vielä 1980-luvulla suomalaisten oli 
liki mahdoton kuvitella maksavansa henkilökohtaisesta 
liikunnanohjauksesta . Jo kymmenen vuotta myöhemmin 
asiaan suhtauduttiin toisin . Kun yhä useammat ihmiset 
kokivat henkilökohtaisen liikunnanohjauksen voivan lisätä 
hyvinvointiaan 2010-luvulla, oli markkinoille tullut vahvasti 
uutena toimijana myös PT -ala täydentämään aikaisemmin 
liikuntakeskusten ja urheiluseurojen palveluita . Taloustut-
kimuksen vuonna 2017 tekemän kyselyn mukaan kolmannes 
15–79-vuotiaista suomalaisista oli kiinnostunut PT-palve-
luista . (Ala-Vähälä 2020 .) Koronan vauhdittaman digitali-
saation myötä etäohjaus on tullut aikaisempaa laajemmin 
käyttöön, mikä mahdollistaa liikunta-/valmennuspalvelui-
den ostamisen globaaleilta palvelutarjoajilta . Aikuisväestön 
liikunnan harrastaminen, vapaaehtoistyö ja osallistuminen 
2018 -tutkimuksen mukaan 40 prosenttia aikuisista harkit-
see uuden liikuntaharrastuksen aloittamista (Mononen ym . 
2019) .   

Aikuisväestön näkemykset ja toiveet seuratoimintaa koh-
taan ovat muuttuneet ”palvelunomaisiksi” . Sponsor Insight-
in (2021) keräämän tiedon perusteella seurassa liikkuminen 
ja liikunnan harrastaminen kiinnostaa aikuisia selvästi 
enemmän kuin vapaaehtoisena tai luottamushenkilönä toi-
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miminen . Yhä useammat aikuiset hakevat seurasta helposti 
ostettavaa liikuntapalvelua, joka ei sitouta toimintaan muilla 
tavoin . Kuitenkin mielikuva seuratoiminnasta linkittyy osalla 
väestöstä vahvasti myös talkootyöhön ja vapaaehtoistoi-
mintaan . Voidaankin pohtia, onko mielikuvan linkittyminen 
hyvä vai huono asia elinvoimaisen seuratoiminnan kannalta . 

Suuri osa liikunta- ja urheiluseuroista Suomessa on yhden 
lajin erikoisseuroja ja reilun kolmanneksen päätavoitteena 
on harraste- ja kuntoliikunnan edistäminen (Koski & Mäen-
pää 2018) . Aikuisista seurojen jäseniä on vain 13 prosenttia 
(European Commission 2017) . Tämä kertoo laajemmasta 
yhteiskunnan muutoksesta ja yksityisen sektorin kasvusta 
liikuttajana . Muun muassa hybridisoitumisen ja liikuntakult-
tuurin eriytymisen seurauksena seurojen jäsenyydet ovat 
vaihtuneet asiakkuuksiin ja seurat liikuttavat yhä enemmän 
ei-jäseniä toiminnassaan (Itkonen ym . 2020) . Jäsenyys termi-
nä koetaan eri tavoin kuin aiemmin, ja sen merkityksellisyys 
seuratoiminnassa on muuttanut muotoaan .

Yhteiskunta on kokenut kaiken kaikkiaan merkittäviä muu-
toksia, jotka vaikuttavat seuratoiminnan nykytilaan sekä 
sen tulevaisuuteen . Uudet ja erilaiset toimintalogiikat ovat 
jääneet pysyvästi, eikä vauhti niiden kehityksessä tule hi-

dastumaan . Yksityisen sektorin palvelutuotannon kasvu 
ja aikuisväestön lisääntynyt liikkuminen niiden piirissä on 
kansainvälisesti tunnistettu ilmiö: vuonna 2018 13% euroop-
palaisista liikkui liikunta- ja urheiluseuroissa, kun taas kun-
toilukeskuksissa liikkuvien osuus oli 15% (Bailey ym . 2020) . 
Toimintaympäristöjen muuttuminen haastaa perinteisen 
seurakentän toimintatavat ja kysymykseksi jää niihin vas-
taaminen . 

Kuten kuvasta 2 ilmenee, urheiluseurojen toimintaan osal-
listuu eri tavoin Suomessa 1,46 miljoonaa 15-74-vuotiasta 
eli 35 prosenttia tästä osasta väestöä . Liikuntaa seurassa 
harrastaa 550 000 aikuista ja vapaaehtoistyötä seurassa 
tekee 500 000 aikuista . (Aarresola ym . 2019 .) Seuratoimin-
taa voidaan pitää Suomen suurimpana kansanliikkeenä, 
joka nojaa vahvasti aikuisväestöön . Aikuisväestö toimii 
osaltaan seuratoiminnasta aiheutuvien kulujen kattajana, 
vapaaehtoistyövoimana sekä liikkujana . Kaikki seuratoi-
mintaan osallistuvat eivät kuitenkaan ole seurojen jäseniä . 
Jäsenmäärät ikäjakauman mukaan ovatkin laskeneet eniten 
juuri aikuisväestössä: vuonna  2006 seurojen jäsenistä lähes  
40 prosenttia oli 35–64-vuotiaita, mutta vuonna  2016 osuus 
oli enää noin 30 prosenttia (Koski & Mäenpää 2018) . Miten 
tämä tulee vaikuttamaan seuratoiminnan tulevaisuuteen? 
Toimiiko aikuisliikunta myös laajemmin seuratoiminnan 
muutosta ohjaavana kärkenä? 

Kuva 2. 15-74-vuotiaiden suomalaisten osallistuminen urheiluseuratoimintaan (Aarresola ym. 2019).
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3. Seuraesimerkit 
Haastattelujen pohjalta koottiin seuraesimerkkejä, joissa 
esitetään tiivistetysti eri seurojen ja lajien toimintatapoja 
aikuisliikunnan järjestämisessä . Seuraesimerkit tarjoavat 
uudenlaisia malleja siihen, millaista aikuisliikunnan toimin-
taa voidaan järjestää ja miten siitä saadaan seuralle sekä 
osallistujalle kiinnostavaa . Seuraesimerkit valikoituivat eri 
kohderyhmiä ajatellen ja lajiliittojen sekä aluejärjestöjen 
seurakehittäjien ehdotuksista . Raportissa esitellään seit-
semän erilaista seuraesimerkkiä:

• Koripalloseura 1: hankkeen kautta vakiinnutettu 
aikuisten kuntopiiriryhmä lasten harjoitusten ohessa

• Jalkapalloseura 1: seuran sisällä yksittäisen aktiivi-
sen toimijan perustamat naisharrastejoukkueet

• Voimisteluseura: seuran ja kunnan yhteistyöryhmät

• Koripalloseura 2: uudenlaisilla toimintamalleilla  
luotu laaja kuntokoripallotoiminta

• Golfseura: matalan kynnyksen tutustumiskurssi  
uusille harrastajille

• Jalkapalloseura 2: tapahtumatyyppinen  
toiminta ikäihmisille

• Judoseura: lajisovellus matalan kynnyksen 
toiminnaksi
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3.1 Koripalloseura 1: hankkeen kautta vakiinnutettu aikuisten  
kuntopiiriryhmä lasten harjoitusten ohessa

TOIMINNAN KUVAUS 

Pääkaupunkiseudulle sijoittuvassa koripalloseurassa käyn-
nistyi hankkeen myötä aikuisten harrastetoimintaryhmä . 
Harrasteryhmän tavoitteeksi asetettiin aikuisten matalan 
kynnyksen liikuttaminen lasten koripallotreenien ajan . Ryh-
män koko oli aluksi alle kymmenen henkeä . Osallistujat oli-
vat seurassa harrastavien lasten vanhempia . Ryhmä liikkui 
ohjaajan vetämänä esimerkiksi kävelylenkkien sekä lihas-
kunto- ja kehonhallintaharjoittelun  muodossa . Puskaradion 
myötä ryhmän suosio kasvoi merkittävästi: kymmenen hen-
gen ryhmäkoko nousi 30 henkilöön . Uusiin osallistujiin lu-
keutui lasten vanhempien lisäksi muita aikuisia, jotka olivat 
kiinnostuneita seuran järjestämästä lihaskuntoharjoittelus-
ta . Ryhmän toiminta muuttui lopulta osallistujien toivees-
ta kuntopiiriryhmäksi, jonka tarkan sisällön muokkaavat 
osallistujat itse . Kuntopiiriryhmästä erityisen tekevät hyvät 
ohjaajat, jotka ovat esimerkiksi seuran edustusjoukkueen 
pelaajia sekä seurassa toimivia valmentajia . 

Hankerahoitus ryhmän toimintaan kesti noin kaksi vuotta . 
Rahoituksen loppumisen jälkeen toiminta saatiin vakiin-
nutettua onnistuneesti . Seura laski toiminnalle budjetin: 
montako osallistujaa tarvitaan, jotta kulut pystytään kat-
tamaan? Osallistujien suuren määrän vuoksi ryhmä pystyi 
jatkamaan toimintaansa samaan tapaan . Isommat osallis-
tujamäärät vaativat aiempaa isommat tilat, jotka löytyivät 
seuran omasta hallista . 

Aikuisliikunnan järjestäminen seurassa kytkeytyy arvoihin 
ja historiaan . Halu liikuttaa kaikenikäisiä ”vauvasta vaariin” 
näkyy vahvasti seuran järjestämässä toiminnassa sekä har-
rasteryhmien monimuotoisuudessa . Tulevaisuuden tavoit-
teena seuralla on kasvattaa kuntopiiriryhmiä edelleen, sillä 
kysyntää riittää .

KOHDERYHMÄ

Seurassa harrastavien lasten vanhemmat . Kohderyhmä 
laajentui toiminnan aikana lihaskuntoharjoittelusta  
kiinnostuneisiin aikuisiin .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ

• Toiminnan vakiinnuttaminen hankkeen rahoituksen  
jälkeen: onnistunut kysynnän testaaminen ja budjetti

• Tarjotaan toimintaa vanhemmille suotuisaan aikaan  
lasten harjoitusten aikana

• Erilainen tapa toteuttaa aikuisliikuntaa  seurassa,  
poiketen perinteisestä lajiharjoittelusta

• Osallistujalähtöinen ryhmä: ryhmä muokkaantui  
harrastajien toiveesta kysyntään sopivaksi

Kuntopiiriryhmä toimii perinteisestä lajiharjoittelusta 
poikkeavana tapana toteuttaa aikuisliikuntaa.  
Lasten vanhemmat voivat harrastaa liikuntaa  

lasten harjoitusten aikana.
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3.2 Jalkapalloseura 1: seuran sisällä yksittäisen aktiivisen  
toimijan perustamat naisharrastejoukkueet

TOIMINNAN KUVAUS 

Pääkaupunkiseudulla toimivassa seurassa perustettiin 
naisharrastejalkapallojoukkueet yksittäisen seurassa toi-
mivan henkilön innokkuuden ansiosta . Seurassa ei aiemmin 
ollut vakiintunutta toimintaa naisharrastajille, ainoastaan 
tavoitteellisesti harjoitteleville ja kilpaileville henkilöille . 
Seurassa toimivan yksilön oma halu ja tarve ”naisten hönt-
säkulttuurille” sai toiminnan alkuunsa . Joukkueiden kokoa-
minen lähti kysynnän testaamisella: varattiin halli, johon ha-
lukkaat pääsivät testaamaan lajia taitotasoon katsomatta . 
Kokeilu toteutettiin kertamaksulla ja siitä viestittiin seuran 
nettisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa . Onnistuneen 
viestinnän ja markkinoinnin sekä suuren kysynnän vuoksi 
halli täyttyi innokkaista pelaajista . Kokeilukertojen yhtey-
dessä osallistujilta kerättiin palautetta mahdollisista jouk-
kuemuodoista: montako tuntia viikossa haluat harjoitella ja 
kuinka tavoitteellisesti? Kysynnän testaamisen ja palauttei-
den keräämisen jälkeen muodostettiin kolme joukkuetta: 

• Ei koskaan pelanneet (lajin parissa täysin uudet)

• Harrastelijat (hieman lajitaitoa omaavat)

• Tavoitteelliset (aiemmin pelanneita, lajitaitoja omaavia)

Osaamis- ja toivetason mukaan jaetuissa joukkueissa koros-
tuu osallistujalähtöisyys sekä joukkueiden oma autonomia . 
Osallistujat päättävät, mikä joukkueen toiminnassa on tär-
keintä, mihin keskitytään ja mitkä ovat joukkueen tavoitteet . 
Joukkueiden toimintaa ympäröi koko seuran yhteisöllisyys . 
Harrastajat esimerkiksi saavat ilmaislippuja seuran edus-
tusjoukkueen peleihin ja viettävät yhteisiä illanviettoja, mikä 
sitouttaa seuran toimintaan entisestään .

Harrastejoukkueiden alkuun saaminen vaati yksittäisen hen-
kilön aktiivista toimintaa ja asian henkilökohtaista merkityk-
sellisyyttä . Tämän seurauksena aikuisten harrasteliikunnan 

järjestäminen sisältyi jatkossa koko seuran arvoihin . Toimin-
ta muodostui seuralle taloudellisesti kannattavaksi nais-
harrastetoiminnan suuren kysynnän vuoksi . Lisäksi tahot, 
kuten lajiliitto ja joukkueiden hankkimat sponsorit, auttoivat 
toiminnan alkuun . 

KOHDERYHMÄ

Eri lajitaustaiset ja taitotasoiset naiset . Suurin ryhmä muo-
dostui lajin parissa täysin uusista naisista .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• Toiminnalla vastuuhenkilö, joka sai luotua onnistuneen 

rakenteen harrastejoukkueille .

• Viestintä ja markkinointi toiminnan ympärillä oli  
onnistunutta: naisharrastamisesta luotiin ilmiö, jossa 
ihmiset, mukaan lukien sponsorit, halusivat olla mukana . 
Puskaradio, seuran nettisivut sekä sosiaalinen media 
olivat viestinnän merkittävimpiä kanavia .

• Yksilön selkeä tavoite ja arvoperusta toiminnalle,  
joka siirtyi lopulta koko seuran toimintaan:  
”Jalkapallo kuuluu kaikille” .

• Kohderyhmän kysyntä ja seuran tarjonta kohtasivat:  
osallistujalähtöisyys .

Osallistujalähtöisyys toteutui harrastejoukkueita  
perustettaessa palautteiden keräämisen avulla.
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3.3 Voimisteluseura:  
seuran ja kunnan yhteistyöryhmät

TOIMINNAN KUVAUS 

Kymenlaaksossa sijaitseva voimisteluseura ja kunta pää-
tyivät järjestämään yhteistyössä terveysliikunnan ryhmiä . 
Yhteistyö sai alkunsa kunnan aloitteesta, sillä kunta järjes-
tää ja kunnan liikunnanohjaajat ohjaavat eri kohderyhmille 
tarkoitettuja liikuntaryhmiä . Liikuntaryhmät vievät paljon 
aikaa, minkä seurauksena kunta koki tarpeelliseksi resursoi-
da työntekijöidensä ajan ohjaamisesta ja ryhmien järjestä-
misestä myös muuhun . Lisäksi kunnan tavoitteena on ollut 
vahvistaa yhteistyötä paikallisten liikunta- ja urheiluseuro-
jen kanssa, joten yhteistyö oli luontevaa .

Kunta lähti selvittämään paikallisten seurojen halukkuutta 
yhteistyölle . Useiden seurojen kanssa keskustelu loppui 
ohjaajien ja resurssien puutteeseen, mutta alueella toimiva 
voimisteluseura uskaltautui mukaan .  Yhteistyö alkoi kokei-
lulla, jossa kunta tarjosi seuralle valmista pakettia . Kunta 
antoi voimisteluseuralle valmiit iäkkäiden terveysliikunnan 
ryhmät ja käsitteli niihin liittyvät ilmoittautumiset . Lisäksi 
kunta tarjoutui tarvittaessa kouluttamaan ohjaajia . Seuran 
tehtäväksi jäi siis osallistujien laskuttaminen sekä ohjaajien 
hankkiminen . Kunta myös tarjosi toiminnan alussa liikun-
taryhmille tilat, jotta seurojen osallistuminen ei jäisi tilojen 
puutteesta kiinni . Kunnan ja seuran välillä ei liikkunut rahaa, 
vaan toiminta oli puhdasta yhteistyötä, josta molemmat 
hyötyivät .

Yhteistyö oli onnistunutta, minkä seurauksena kunta ja seu-
ra tekevät jatkosopimuksen vuodeksi kerrallaan . Seuralle 
toiminta muodostui taloudellisesti kannattavaksi . Yhteis-
työryhmän osallistujat liittyivät voimisteluseuran jäseniksi, 
jolloin seura sai tuottoa jäsenmaksuista osallistumishinnan 
lisäksi sekä sai kasvatettua aikuisliikkujien jäsenmääriään . 
Lisäksi seuran ei tarvinnut käyttää aikaa tai resursseja 
kohderyhmän tavoittamiseen ja seura sai olla osaltaan 

lisäämässä liikettä omassa kunnassaan . Kunta pystyi vah-
vistamaan yhteistyötä paikallisen seuran kanssa, resursoi-
maan työntekijöidensä aikaa toisiin tehtäviin sekä samalla 
luomaan onnistuneen liikuntakokemuksen osallistujan 
näkökulmasta . Yhteistyön keskiössä olivat liikuntaryhmien 
osallistujat: toimintaan osallistuminen oli yhtä helppoa ja 
mukavaa yhteistyön aikana kuin sitä ennenkin .

KOHDERYHMÄ

Yhteistyöryhmät ovat terveysliikunnan ryhmiä, joiden osal-
listujat ovat pääosin eri kuntotasoisia eläkeläisiä .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• Kunnalla ja seuralla yhteinen tahtotila: halutaan liikuttaa 

ihmisiä ja vahvistaa yhteistyötä

• Kaikki osapuolet hyötyvät yhteistyöstä

• Kaupungin viestintä ja markkinointi tavoittanut  
kohderyhmän ja madaltanut ja madaltanut  
osallistumiskynnystä

• Onnistunut yhteistyö alustana seuran ja kunnan väliselle 
muulle yhteistyölle

Yhteistyö, jossa kunnalla ja seuralla on  
yhteinen tahtotila ja 

 josta molemmat hyötyvät.
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3.4 Koripalloseura 2:  
uudenlaisilla toimintamalleilla luotu laaja kuntokoripallotoiminta

TOIMINNAN KUVAUS 

Pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa koripalloseurassa 
palkattiin henkilö tulospalkkausperiaatteella vastaamaan 
kuntokoripalloryhmien toiminnasta ja niiden kehittämises-
tä . Työsopimus työntekijän kanssa on tehty useammaksi 
vuodeksi, jotta molemmat osapuolet myös tältä osin ovat 
sitoutuneet pitkäaikaiseen toiminnan kestävään kehittä-
miseen . Toimintamalli ei tuota juurikaan seuralle tai seuran 
toiminnanjohtajalle lisätyötä, kun aikuisten harrasteryhmi-
en toiminnasta kokonaisuudessaan vastaa oma työntekijä . 
Seuran taloudelliset riskit ovat myös perinteisiä kiinteitä 
palkkausmalleja huomattavasti pienemmät, koska työnte-
kijän palkka merkittävänä kulueränä joustaa myös alaspäin, 
jos toiminnan tulot syystä tai toisesta tippuvat, kuten koro-
na-aikana on esimerkiksi käynyt . 

Kuntokoripalloryhmien tavoitteena on tuottaa osallistu-
jalle matalan kynnyksen harjoitus, jossa korostuvat hyvä 
ohjaus ja hauskanpito . Ryhmissä harjoitellaan koripallon 
tekniikkaa, tehdään muun muassa erilaisia heittokisoja ja 
pelataan . Toiminnan keskiössä laadukkaan toiminnan luo-
miseksi ovat kuitenkin itse lajisisällön sijaan ennen kaikkea 
aikuisliikunnan hyvät ohjaajat . Toimintaan on rekrytoitu val-
mentajiksi lajitaustaisia henkilöitä, jotka ovat hyviä erityi-
sesti toimimaan ihmisten kanssa . . Valmentajille maksetaan 
kilpailukykyistä palkkiota ja tuntien aikataulu suunnitellaan 
ohjaajille mieluisiksi  niin, että sama ohjaaja saa vetää illan 
aikana kahdesta kolmeen ryhmää peräkkäin . Lisäksi oh-
jaajalla on halutessaan käytössä ”harjoituspankki”, jolloin 
aikaa säästyy tuntien suunnittelulta ja harjoitusten laaduk-
kuuden todennäköisyys myös kasvaa käytettäessä hyväksi 
todettuja harjoitteita sekä treenikokonaisuuksia . 

Kuntokoripalloryhmistä vastaava työntekijä on panosta-
nut viestintään ja markkinointiin sekä toiminnan matalan 
kynnyksen saavutettavuuteen . Kohderyhmää tavoitetaan 
seuran sisäisen markkinoinnin, ulkoisen kohdennetun 
markkinoinnin, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta . 
Ohjaajat kehottavat osallistujia ”tuomaan kaverin ensi 
kerralla mukaan”, mikä osaltaan levittää puskaradion sa-
naa eteenpäin . Osallistuminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi alkuun ilmaisten kokeiluiden ja kurssien kautta . 
Kokeilijalle tarjotaan ilmainen koripallo ja mahdollisuus 
maksaa liikuntaeduilla varsinainen maksullinen toiminta . 
Lisäksi erityisryhmiä, kuten opiskelijoita, työttömiä ja koti-
hoidontuella olevia, on huomioitu alennusten kautta, jotta 
jokaisella olisi tasavertainen mahdollisuus harrastaa . Kun-
tokoripalloryhmät ovat kasvaneet ensimmäisen vuoden 100 
osallistujasta yli 350 osallistujaan, mikä kertoo toiminnan 
onnistuneesta rakenteesta ja aikuisten harrastetoiminnan 
suuresta kysynnästä . Kuntokoripallolla onkin ollut seurassa 
merkittävä vaikutus jäsenmäärien kasvuun .

KOHDERYHMÄ

Kaiken tasoiset aikuiset . Ryhmien ikäjakauma 18–60 vuotta, 
pääasiassa osallistujat 25-45-vuotiaita ja yli 80% osallistu-
jista on naisia .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• Seuran sisällä motivoitunut ja sitoutunut henkilö vastaa-

massa toiminnasta sekä sen kehittämisestä

• Panostus ohjaajiin: valmentajat ennen kaikkea hyviä 
ihmisten kanssa, kilpailukykyinen palkka ja mieluisat 
työtunnit

• Liikunta-alan yrityksiltä kopioitu hyviä aikuisliikunnan 
piirteitä seuran käyttöön:osallistujalähtöisyys, viestintä 
ja markkinointi

• Matalan kynnyksen takaavat tekijät: mahdollisuus  
maksaa liikuntaetuuksilla, alennukset erityisryhmille 
(opiskelijat, kotihoidontuella olevat yms .), tarjotaan  
väline, ilmainen kokeilumahdollisuus

Toimintaan on rekrytoitu valmentajiksi lajitaustaisia  
henkilöitä, jotka ovat ennen kaikkea hyviä toimimaan 

ihmisten kanssa.
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3.5 Golfseura: 
matalan kynnyksen tutustumiskurssi uusille harrastajille

TOIMINNAN KUVAUS 

Päijät-Hämeessä sijaitsevaan golfseuraan on palkattu työn-
tekijä, joka ohjaa matalan kynnyksen tutustumiskurssia uu-
sille harrastajille . Henkilön työnkuvaan kuuluu tutustumis-
kurssin lisäksi seuran muun matalan kynnyksen toiminnan, 
kuten alkeiskurssin ja ilmaisten viikkoharjoitusten, ohjaa-
minen . Seura järjestää kaikille ilmaista tutustumiskurssia 
joka toinen viikonloppu . Toiminnan tavoitteena on tarjota 
peruskurssia matalampi kynnys lajin kokeilulle ja saada 
uusia harrastajia seuran pariin . Tutustumiskurssia markki-
noidaan paikallisten lehtien, nettisivujen sekä puskaradion 
kautta . Tutustumiskurssi kestää neljä tuntia, jonka aikana 
osallistuja pääsee aidosti lajin perusteisiin mukaan ammat-
tilaisen ohjeistuksella . Seura tarjoaa kurssin ajaksi välineet 
ja laadukkaan opetuksen, joten henkilö ei tarvitse aiempaa 
tietämystä lajista tai välineitä osallistuakseen toimintaan . 

Ilmainen tutustumiskurssi on toiminut seuran onnistuneim-
pana tapana saada uusia harrastajia lajin pariin . Ilmaiskurssi 
tarjoaa peruskurssia lyhyemmän vaihtoehdon, jossa osal-
listuja ei tarvitse aiempaa innostuneisuutta tai tietämystä 
lajista . Usein peruskurssin suorittavat henkilöt ovat etukä-
teen kiinnostuneita lajista, tietävät siitä ehkä jotain tai ovat 
tehneet jo päätöksen aloittaa uuden harrastuksen . Näin 
tutustumiskurssi toimii kynnystä madaltavana toimintana 
uusille harrastajille . Lisäksi tutustumiskurssin jälkeinen 
polku on osallistujalle selkeä: tutustumiskurssin jälkeen 
tarjotaan lajin peruskurssia ja peruskurssin jälkeen uudelle 
harrastajalle tarjotaan erityisen edullista hintaa seurassa 
harrastamiselle . Vaikka tutustumiskurssi on osallistujille 
ilmainen, on sen järjestäminen muodostunut seuralle tär-
keäksi ja kannattavaksi uusien harrastajien ja tietoisuuden 
leviämisen myötä . 

KOHDERYHMÄ

Lajin parissa uudet henkilöt .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• Harrastajan selkeä polku tutustumiskurssin  

jälkeen huomioitu

• Toiminnan matala kynnys ja sen helppo saavutettavuus 
ilmaisen kokeilun, osaavan ohjaajan sekä 
lainattavien välineiden avulla

• Kurssin aikana osallistuja pääsee aidosti lajin  
perusteisiin kiinni eikä tarvitse aiempaa  
innostuneisuutta lajia kohtaan

• Ilmainen tutustumiskurssi lisää tietoisuutta seuran  
toiminnasta ja auttaa uusia harrastajia lajin pariin

Ilmainen tutustumiskurssi toimii peruskurssia 
matalammalla kynnyksellä ja on ollut seuran  

paras tapa saada uusia harrastajia lajin pariin. 
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3.6 Jalkapalloseura 2:  
tapahtumatyyppinen toiminta ikäihmisille

TOIMINNAN KUVAUS 

Satakunnassa sijaitsevan jalkapalloseuran tavoitteena 
on järjestää tapahtumatyyppistä toimintaa ikäihmisille . 
Toiminnan ajatuksena on toteuttaa kuukausittain ”liikunta-
tapahtuma”, jossa iäkkäät pääsevät kokeilemaan erilaisia 
toimintapisteitä omien halujensa sekä kykyjensä mukaan . 
Tapahtuma toteutetaan suuressa liikuntahallissa, johon 
monipuoliset liikunnalliset pisteet mahtuvat . Pisteet vaih-
televat kävelyjalkapallosta temppuratoihin ja toimivat 
monipuolisesti antaen mahdollisuuden itsensä haastami-
seen ja hauskanpitoon . Tapahtumassa ohjaajina toimivat 
esimerkiksi vertaisohjaajat ja ammattiopiston opiskelijat, 
jotka luovat toiminnalle turvallisen ympäristön . Tapahtuman 
aikana on mahdollisuus esimerkiksi kahvitteluun ja muuhun 
seurusteluun, jolla pyritään lisäämään toiminnan yhteisölli-
syyttä . Liikuntatapahtuman tavoitteena on tulevaisuudessa 
toteutua osallistujalle kertamaksulla ja saada tahoja, kuten 
kunta, mukaan yhteistyöhön . Yhteistyö voisi mahdollistaa 
toiminnan jalkautumisen esimerkiksi kunnan tarjoaman ”se-
nioripassin” kautta . 

Ajatus tapahtumatyyppisestä toiminnan järjestämisestä 
oli jalkapalloseuralle luontevaa, sillä ”huvipuistoajattelua” 
on jo toteutettu lasten toiminnassa . Toiminnan ja kysynnän 
testaaminen ei vaadi seuralta suurta riskinottoa, sillä lasten 
tapahtumatoiminnan välineitä pystytään hyödyntämään 
myös ikäihmisten liikuttamisessa, jolloin seura ei joudu te-
kemään uusia investointeja . Seuran strategian tavoitteena ja 
arvopohjana toimii ajatus ”liikuttaa vauvasta vaariin”, mikä 
halutaan toteuttaa käytännössä . Erilainen tapa liikuttaa ih-
misiä parhaassa tapauksessa lisää seuran paikallista merki-
tystä ja tunnettuutta sekä mahdollistaa matalan kynnyksen 
monipuolisen liikkumisen ikäihmisille . Kysynnän todellisen 
testaamisen jälkeen seura pystyy tekemään päätöksen toi-
minnan jatkuvuudesta ja saamaan toimintaan mukaan mah-
dollisia yhteistyökumppaneita . 

KOHDERYHMÄ

Eri kuntoiset ikäihmiset .  
Ei aiempaa suhdetta seuratoimintaan .

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• ”Huvipuistoajattelu” uudenlaisena tapana  

liikuttaa eri kohderyhmiä

• Tulevaisuudessa mahdollinen yhteistyö  
kunnan ja ammattiopiston kanssa

• Seuran merkityksen, arvostuksen ja  
tunnettuuden lisääminen toiminnalla

Tapahtumatyyppinen toiminta  
tarjoaa erilaisen tavan liikuttaa  

eri kohderyhmiä. 
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3.7 Judoseura: lajisovellus matalan kynnyksen toiminnaksi seuraan

TOIMINNAN KUVAUS 

Judoseuroihin on tavoitteena jalkauttaa matalan kynnyksen 
lajisovellus, jossa judolliset harjoitteet yhdistyvät lihas-
kunnon sekä liikkuvuuden kehittämiseen . Lajisovelluksen 
ajatuksena on madaltaa kynnystä lajin pariin ja muuttaa 
mielikuvaa perinteisestä harjoittelusta: usein judoon yh-
distetään pelottavan näköinen heittely, mikä saattaa nos-
taa etenkin aikuisten kynnystä lajin kokeilulle . Lajisovellus 
voi myös mahdollistaa lajiin pariin palaaville uudenlaisen 
tavan kehittää ruostuneita taitoja tai judossa vaadittavaa 
lihaskuntoa ja liikkuvuutta . Lajisovelluksessa yhdistyy judon 
erityispiirteet, kuten kehon ja mielen tärkeys, osallistujan 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen . 

Judo lajina ei siis määrittele toiminnan kokonaisuutta, vaan 
lajisovelluksen tavoitteena on kehittää osallistujaa koko-
naisvaltaisesti oman taito- ja kuntotason mukaan . Lajisovel-
luksen voidaan ajatella olevan yksi uusi polku judoseurojen 
toiminnan pariin ja mahdollistaa harjoittelu suuremmalle 
kohderyhmälle . Kuntoa kehittävä lajisovellus toimii perus-
kurssia matalampana kynnyksenä aloittaa tuntematon laji, 
palata vanhan lajin pariin tai saada vaihtelua perinteiselle 
lajiharjoittelulle . Lajisovelluksen kokeilun jälkeen osallistuja 
voi jatkaa harrastuspolkua eri tavoin . Osallistuja voi jatkaa 
lajisovellusryhmässä harjoittelua, osallistua peruskurssille 
tai jatkaa muulla tavoin lajin parissa kehittymistä . Lajisovel-
luksen jalkautuminen vaatii seuroilta panostusta ja pientä 
lajikulttuurin muutosta, joka voi onnistuessaan avata lajin 
ovet laajalle uudelle kohderyhmälle .

KOHDERYHMÄ

Eri taitotasoiset aikuiset 
(lajin parissa uudet, lajin pariin palaavat yms .)

TOIMINNAN ONNISTUNEITA PIIRTEITÄ
• Lajisovelluksessa onnistuttu yhdistämään  

lajin erityispiirteet kuntoliikuntaan

• Lajisovellus tarjoaa peruskurssia matalamman  
kynnyksen lajin aloittamiselle ja tavoittaa  
mahdollisesti laajemman kohderyhmän

• Uusi ja erilainen mahdollisuus lajin harrastamiseen

• Selkeä polku osallistujalle: vaihtoehto kehittyä  
lajissa halutessaan tai jatkaa harrastamista  
lajisovelluksen parissa

Lajisovelluksessa on onnistuttu yhdistämään  
lajin erityispiirteet laajemman kohderyhmän 

tavoittavaan lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteluun. 
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4. Aikuisten 
seuratoimintaan 
vaikuttavia tekijöitä
Haastatteluista nousseiden havaintojen pohjalta koottiin 
aikuisliikunnan nykytilanteeseen vaikuttavia tekijöitä, niihin 
liittyviä haasteita ja mahdollisia ratkaisuja . Vaikuttavat teki-
jät jaettiin kahdeksaan otsikkoon teemoittain, joissa esiintyy 
niin seuratoiminnan perinteisiä kysymyksiä kuin uudenlaisia 
tapoja ajatella ja järjestää toimintaa . Vaikuttavien tekijöiden 
ja niihin liittyvien haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta 
seuratoiminnan muutokseen voidaan vastata ja päätöksiä 
tehdä tiedostaen . Ratkaisuja haasteisiin löytyy, mutta niiden 
hyödyntäminen ja tiedon vieminen käytäntöön vaatii aikaa, 
sitoutuneisuutta sekä uusiutumiskykyä . Seuraavissa luvuis-
sa aikuisliikuntaan vaikuttavat tekijät esitellään teemoittain . 
Jokainen teema sisältää haasteita sekä niihin liittyviä ratkai-
suja . Ratkaisuja ovat tuottaneet seurat ja osassa tapauksia 
myös lajiliitot ja liikunnan aluejärjestöt .Teemat sisältävät 
osittaisia päällekkäisyyksiä, sillä aikuisliikuntaan vaikutta-
vat tekijät ovat moniulotteisia ja toisiinsa liittyviä .

• Seuran kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan  
järjestämiseen

• Yksilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan  
järjestämiseen seurassa

• Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan muutos

• Aikuiset kohderyhmänä:  
kohderyhmän ja tarpeiden tunnistaminen

• Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

• Ohjaajakysymys

• Tilakysymys

• Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja
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4.1 Seuran kiinnostus ja halukkuus  
aikuisliikunnan järjestämiseen

Aikuisväestön potentiaali seuroille ikärakenteen sekä toi-
mintakulttuurin 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 yhteis-
kunnassa (Kauravaara 2018) . Aikuisliikunnan järjestäminen 
ei ole seuroissa kuitenkaan itsestäänselvyys . Mikä on siis 
riittävän iso hyöty seuralle aikuisliikunnan järjestämiseen? 
Mikä seurassa ohjaa päätöksentekoa ja valintoja? 

EDISTÄVÄT TEKIJÄT SEURALLE
• Ikäjakauman muutos yhteiskunnassa ja siihen vastaa-

minen: aikuisten, erityisesti iäkkäiden, osuus väestöstä 
tulee kasvamaan entisestään eli aikuiset potentiaalisin 
ryhmä kasvattaa seuran jäsenmääriä

• Aikuisliikunnan suuri kysyntä

• Seuran strategia ja toiminnan tarkoitus, arvot, visio ja 
brändi ”kaikkien liikuttamiseen vauvasta vaariin”

• Yhteisöllisyys, perinteet ja seuran historia:  
aikuisliikunta jo vakiintunutta toimintaa

• Aikuiset mahdollisia uusia seuran aktiivisia toimijoita 
(vapaaehtoistyö, luottamustehtävät yms .)

• Tilojen hyötykäyttö: aikuisliikkujat voivat päästä seuran 
toimintaan aikoina, jolloin tilat eivät olisi muuten käytössä

RATKAISTAVAT HAASTEET
• Vaikka aikuisliikunta palvelisi seuran tarkoitusta ja  

tavoitteita, ei siihen panosteta organisaation rakenteissa 
eikä sen edistämiseen ole selkeää mallia

• 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, 
toiminta on riskialtista ja sen jatkuvuus on epävarmaa

SEUROJEN RATKAISUJA 
• Vastuuhenkilö aikuisliikunnan toimintaan: uuden henkilön 

palkkaus, vastuualueiden uudelleenjako seuran sisällä

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

• Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan: motivoi yksittäis-
tä henkilöä panostamaan ja kehittämään toimintaa, tuo 
seuralle varmuutta toiminnan jatkuvuudesta 

• Kannattavuuden laskeminen toiminnalle etukäteen ja 
kysynnän testaaminen: montako osallistujaa ryhmään 
tarvitaan, jotta kulut saadaan katettua?

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN RATKAISUJA 
• Seuroille suunnatut aikuisliikunnan työpajat

• Aikuisharrastajien ohjaajille suunnatut koulutukset

• Markkinointiapu

• Seurojen rohkaisu ja mallien anto: miten muualla on toi-
mittu?

• Tuotteistamis- ja hinnoittelumallit

• Aikuisten Tähtiseura-ohjelmasta vinkkejä 
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4.2 Yksittäisen henkilön kiinnostus ja  
halukkuus aikuisliikunnan järjestämiseen seurassa

Onnistuakseen toiminnan järjestäminen vaatii usein 
vastuuhenkilön, joka pystyy organisoimaan ja kehittä-
mään toimintaa . Vastuuhenkilönä toimiminen saattaa 
huonossa tapauksessa johtaa liialliseen määrään töitä, 
kiireeseen ja olemattomaan palkkioon työstä . Miten siis 
vastuuhenkilö saadaan motivoitumaan aikuisliikunnan 
järjestämisestä niin, että se olisi henkilölle itselleen pal-
kitsevaa ja kannattavaa? 

EDISTÄVÄT TEKIJÄT YKSILÖLLE
• Oma kiinnostus järjestettävään toimintaan  

(itseä kiinnostavan tarjonnan puute)

• Arvopohja: toiminnan järjestämisen  
henkilökohtainen merkitys

• Seuran jäsenmäärien lisääminen ja  
toiminnan kasvattaminen

• Mahdollinen henkilökohtainen bonus onnistuneesta  
toiminnasta ja sen kehittämisestä

RATKAISTAVAT HAASTEET
• Lisää työtä, mutta palkka tai tulos ei välttämättä parane

• Ei aikaa

• Riski epäonnistumiseen 

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

SEUROJEN RATKAISUJA 
• Johtamisnäkökulman muuttaminen kielteisistä asioista 

(työmäärän kasvu, haastavat palautteet ja henkilökoh-
tainen riski) palkitsemiseen (henkilökohtainen hyöty 
tuloksen kasvusta)

• Tulos-/bonuspalkkaus seuran sisällä:  
lisää motivaatiota vastuuhenkilölle toiminnan  
kasvattamiseen ja kehittämiseen 

• Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan: motivoi yksittäis-
tä henkilöä panostamaan ja kehittämään toimintaa, tuo 
varmuutta toiminnan jatkuvuudesta 

• Aikuisliikunnasta kiinnostuneiden henkilöiden etsiminen 
ja pyytäminen mukaan seuraan toimijoiksi (motivaatio ja 
siihen vastaaminen)
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4.3 Seuratoiminnan, lajikulttuurin ja yhteiskunnan muutos 

Kuten luvussa 2 todettiin, seurojen toimintaympäristö on 
vuosien saatossa muuttunut merkittävästi . Tämä heijas-
tuu myös seurojen toimintalogiikoihin . Trendeinä esiintyvät 
muun muassa seurojen uudenlaiset liiketoimintamallit sekä 
yhteistyöt eri toimijatahojen, kuten kuntien, kanssa . Muu-
toksiin vastaaminen tuo esiin uudenlaisia haasteita, mutta 
myös useita mahdollisuuksia, joiden avulla seurat voivat 
jatkaa toimintaansa elinvoimaisina . 

RATKAISTAVAT HAASTEET
• Toimintakulttuuri 

 - Nykyinen toimintakulttuuri seurakentällä “perinteikäs-
tä”: ei helposti kokeilla uutta tai oteta riskejä, toimintaa 
järjestetään perinteisellä tavalla 

 - Seuratoiminta saatetaan kokea lähinnä lasten ja nuorten 
sekä kilpaurheilutoiminnaksi, jolloin aikuisliikuntaan ei 
haluta panostaa 

 - Vapaaehtoistoiminnan muuttuminen: ihmisten kiinnos-
tus ja halukkuus käyttää aikaa vapaaehtoistyöhön on 
vähentynyt

• Lajikulttuuri 

 - Perinteinen seuratoiminta laji- ja kilpailukeskeistä

• Talous-/liiketoimintaosaaminen seurakentällä vähäistä 

 - Toimintaa ei saada rakennettua  
taloudellisesti kannattavaksi 

• Yksityinen sektori aikuisliikunnan kysyntään vastaajana 

 -Yrityspuolen osaaminen: talousosaaminen, markkinointi 
ja viestintä, asiakaslähtöisyys, toiminnan nopea järjestä-
minen ja kysyntään vastaaminen 

 -Jos seurat eivät vastaa ajoissa kysyntään, aikuisliikkuji-
en saaminen yksityiseltä sektorilta takaisin seuratoimin-
taan tulee olemaan haasteellista 

• Kompleksisuus

 - Ongelmat moniulotteisia ja niiden ratkaiseminen vaatii 
yhteistä tahtotilaa

SEUROJEN 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”, pe-
ruskurssit, jatkokurssit, lajikokeilut,  
joukkuetoiminta yms . 

 - Lajiharjoittelun ja muun harjoittelun yhdistäminen:  
lajisovellukset (esimerkiksi kuntoharjoittelu lajin- 
omaisesti tarjoaa peruskurssia matalamman kynnyksen)

• Yrityspuolen hyvien piirteiden hyödyntäminen seuratoi-
minnassa: talousosaaminen, markkinointi ja viestintä, 
asiakaslähtöisyys 

 -”Kilpailun tasaaminen”, sillä yrityspuolella on jo  
hyödynnetty seuratoiminnan vahvuuksia, kuten  
yhteisöllisyyttä, lajivalmennusta ja sarjatoimintaa

• Kompleksisuus

 - Ongelmien ratkominen yhdessä ja yhteistyössä  
(seurat, kunnat, järjestöt yms .)
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Kuva: Paralympiakomitea 

4.4 Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja tarpeiden tunnistaminen

Aikuisväestö sisältää useita potentiaalisia harrastajia ja 
erilaisia kohderyhmiä seuroille (vrt . luku 1 .1 jaottelu koh-
deryhmistä) . 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 .

RATKAISTAVIA HAASTEITA

• Kohderyhmän valinta ja sen tarpeiden tunnistaminen 

• Aikuisväestön kysynnän ja  
seuran tarjonnan kohtaaminen 

• Harrastetoiminnan erityispiirteiden tunnistaminen  
(vrt. kilpailutoiminta); kaikki eivät halua kilpailla,  
kehittyä harrastuksessaan tavoitteellisesti tai  
sitoutua toimintaan vahvasti

• Mielikuvat seuratoiminnasta 

 - Tarjontaa vain lapsille ja kilpaurheilijoille

 - Vapaaehtoistyö: ”mokkapalapakko”

 - Toiminnan heikompi laatu

SEUROJEN RATKAISUJA

• Asiakaslähtöisyys toiminnassa

 - Kohderyhmän tunnistaminen ja päättäminen

 - Kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja  
niihin vastaaminen

 - Kohderyhmän tavoittaminen, helppo mukaantulo, kiin-
nostava toiminta ja jatko-/etenemismahdollisuudet lajin 
parissa

 - Tiedon 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 ja aikuisväestön  
erityispiirteisiin vastaaminen 

 - Panostaminen hyvään ohjaajaan 

 - “Helposti ostettava palvelu”, joka ei välttämättä vaadi 
suurta sitoutumista seuran toimintaan

 - Toiminnan matala kynnys ja helppo saavutettavuus 
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4.5 Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

Harrastetoiminnan järjestämiseen ja uusien liikkujien tavoit-
teluun liittyy erityispiirteitä, jotka poikkeavat tavoitteellisen 
toiminnan järjestämisestä . Harrastetoiminnassa korostuvat 
toiminnan matala kynnys ja sen helppo saavutettavuus, 
jotka voidaan huomioida eri tavoin . Seurojen näkökulmasta 
aikuisten harrasteliikunnassa on oleellista kiinnittää huo-
miota viestintään ja markkinointiin sekä asiakaspolun eri 
vaiheisiin . Parhaassa tapauksessa harrastaja löytää seuran 
järjestämään toimintaan helposti ja pystyy aloittamisen jäl-
keen jatkamaan toiminnassa haluamallaan tavalla .

RATKAISTAVIA HAASTEITA

• Markkinointi ja viestintä 

 - Riittämätön osaaminen tai osaamisen hyödyntäminen

 - Markkinointiin ja viestintään ei budjettia, eikä käytettä-
vissä ole riittävästi taloudellisia ja henkilöresursseja 

• Toiminnan vakiinnuttaminen 

 - Toimintaa ei saada vakiinnutettua hankkeiden tai kokei-
lujen päätyttyä, esimerkiksi rahoituksen loppuessa

• Asiakaspolun eri vaiheisiin vastaaminen

 - Tieto tarjonnasta ei tavoita kohderyhmiä

 - Toimintaan mukaan tulo koetaan haastavaksi ja  
osallistuminen byrokraattiseksi

 - Harrastajaa ei saada pysymään seurassa  
(sitouttaminen, toiminnan jatkuvuus) 

SEUROJEN RATKAISUJA

• Markkinointi ja viestintä 

 - Päätettävä pääkohderyhmä ja tunnettava se riittävän 
hyvin markkinointiviestinnän toimenpiteitä ajatellen 

 - Viestinnän ja markkinoinnin kohdistaminen oikeisiin 
kanaviin: nettisivut, puskaradio, sosiaalinen media,  
tavoittaminen toisten toimijoiden kautta  
(esim . paikallisyhdistykset)

 - 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, hankkeen päätyttyä  
tai rahoituksen loputtua

 - 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

• Sitouttaminen toimintaan eri tavoin

 - Ilmainen väline osallistujalle

 - Ilmaiset kokeilukerrat/-kurssit 

 - Ilmaiset peliliput seuran  edustusjoukkueen peleihin

 - Mahdollisuus aktiiviseen seuratoimintaan halutessaan 
(vapaaehtoistyö, vastuutehtävät)

 - Palautteen kerääminen osallistujilta toiminnan  
eri vaiheissa

• Osallistumiskynnystä madaltavat tekijät

 - Tarjotaan/lainataan tarvittavat välineet 

 - Mahdollisuus maksaa liikuntaetuuksilla

 - Alennukset erityisryhmille (opiskelijat,  
työttömät, kotihoidontuella olevat yms .) 

• Asiakaspolku: ennen, aikana ja jälkeen  
helppous osallistujalle

 - Polun eri vaiheissa huomioitava: informaation löytymi-
nen, ilmoittautuminen, toimintaan osallistuminen ja  
siellä jatkaminen vaivatonta 

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN RATKAISUJA

• Valmiit konseptit seuroille sisältäen  
markkinointimateriaalit tai materiaalipohjat

• Tietoa aikuisten muuttuneista tarpeista ja  
ratkaisuja näihin

• Konseptit, joilla kannustetaan ja mahdollistetaan  
lajin harrastaminen juuri itselle sopivalla tavalla  
(myös uudella tai 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 asia-
kaslähtöiseen toiminnan parantamiseen 
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4.6 Ohjaajakysymys

Seuratoiminnan perinteisiä haasteita ovat viime vuosina 
olleet ohjaaja- ja tilakysymykset: mistä löydetään tilat ja 
ohjaajat toiminnalle? Uuden toiminnan järjestämistä ei 
usein aloiteta tai se epäonnistuu näiden kahden kysymyk-
sen takia . 

Ratkaisuksi ohjaajakysymykseen on kuitenkin löytynyt uu-
denlaisia malleja ja tapoja, jotka vaativat seuralta totutusta 
poikkeavaa ajattelua . Toimintatavoissa korostuvat yksityi-
sen sektorin ominaispiirteet, jolloin esimerkiksi ohjaajan 
kilpailukykyinen palkka voi olla toiminnan onnistumisen 
edellytys . Lisäksi uusia liikunta-alan ammattilaisia valmis-
tuu jatkuvasti, joten ohjaajia on periaatteessa saatavilla, 
kunhan toiminta on heidän kannaltaan riittävän kiinnos-
tavaa . Hyvien ohjaajien saamiseen kannattaa panostaa, 
koska tyytyväisten osallistujien kautta positiivinen sanoma 
seuran toiminnasta leviää .  Tilakysymykseen paneudutaan 
erikseen seuraavassa alaluvussa .

RATKAISTAVIA HAASTEITA

• Seuroilla pula ohjaajista

 - Ohjaajien palkkoihin ei panosteta, mutta vaatimustaso 
(esimerkiksi osaaminen, koulutus, kokemus) on korkea 

 - Ei tunnisteta tärkeimpiä motivaatio- ja osaamis- 
vaatimuksia aikuisten liikuttamisessa, jolloin ohjaajia 
etsitään vain ”pienestä piiristä”

 - Seurasta puuttuu systemaattinen rekrytointiprosessi

• Seurat eivät ole välttämättä halukkaita toimimaan  
ohjaajien työnantajina 

• Aikuisryhmien ohjaajien vähäisempi arvostus

 - Lajin tai seuran kulttuurissa ei olla totuttu maksamaan 
aikuisryhmien ohjaajille ja valmentajille

SEUROJEN RATKAISUJA

• Eri mallit ohjaajien työllistämiseen: ostopalvelu,  
kevytyrittäjyys, liitto työnantajana  

• Arvostuksen osoittaminen (miten näkyy seurassa,  
esim. ohjaajien koulutuksessa) 

• Maksetaan riittävän suurta korvausta ja hyödynnetään 
hinnoittelun eri mahdollisuudet

• Ohjaajien “treenipankki” ja työtuntien suunnittelu  
ohjaajalle mieluisalla tavalla: useampi ohjaustunti  
peräkkäin, ohjaajalla halutessaan käytössä valmiiksi 
suunnitellut tunnit ajan säästämiseksi 

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

• Monialaisuus, ohjaajiksi eri taustaisia henkilöitä:  
personal trainerit, fysioterapeutit, ryhmäliikunnan  
ohjaajat yms.  

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

• Vertaisohjaajat: iäkkäät, tavalliset liikkujat, 
joihin helppoa samaistua yms.

• Ohjaajan keskeisen osaamisen huomiointi: ihmissuh-
detaidot, perusliikunnan ohjaamisen taidot vs. puhtaat 
lajitaidot 

LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN RATKAISUJA

• Liitto työnantajana

• Koulutukset aikuistoiminnan ohjaajille

• Seurakoulutusjärjestelmä
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4.7 Tilakysymys

Toinen seuratoiminnan perinteisistä haasteista viime vuosi-
na on ollut tilakysymys: seuroilla ei ole tarpeeksi tiloja, joissa 
järjestää toimintaansa . Uusien ryhmien perustamisesta ja 
toimintojen kasvattamisesta tulee vaikeaa, kun tilavuorot 
ovat vähäisiä tai vaikeina ajankohtina . Lisäksi riippuvuus-
suhteet, esimerkiksi kuntaan, voivat määrittää toiminnan 
järjestämistä ja ovat hitaasti muutettavissa . Tilakysymyk-
sen ratkaisijoiksi ovat tulleet yksityisen puolen liikuntapai-
kat, seurojen omat tilat sekä muut uudenlaiset ratkaisut . 

RATKAISTAVIA HAASTEITA

• Seuroilla saattaa olla käytössään ainoastaan kunnan 
tiloja, jolloin ne ovat riippuvaisia saaduista vuoroista. 
Nämä saattavat olla hitaasti muutettavissa.

SEUROJEN RATKAISUJA

• 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 käyttöasteen parantaminen: toiminnan  
laajentaminen päiväsaikaan, käyttämättömien  
vuorojen jakaminen/vuokraaminen edelleen 

Kuvaaja: Milla Vahtila 
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4.8 Uudenlaista ajattelua ja toimintamalleja

Havaitut aikuisliikuntaan vaikuttavat tekijät sisältävät 
moniulotteisia haasteita . Yksityinen sektori on pystynyt 
onnistuneesti kehittämään palveluitaan hyödyntämällä 
seuratoiminnan hyviä käytäntöjä . Miksi seurakentällä ei 
toimita vastaavasti eli hyödynnetä ratkaisuja, jotka toimi-
vat jo jossain muualla? Muuttuneen toimintaympäristön 
asettamien haasteiden voittaminen edellyttää uudenlais-
ta ajattelua ja perinteistä poikkeavaa toimintaa . Seuratoi-
minnan hyviä käytäntöjä tulee vaalia, mutta elinvoimaise-
na kansanliikkeenä pysyminen vaatii asioiden tarkastelua 
uusista näkökulmista .

RATKAISTAVIA HAASTEITA

• Toimintakulttuurin ja ajattelutapojen muuttaminen on 
hidasta ja vaativaa 

• Halutaanko muutosta? Jos halutaan, vaatii se yhteisen 
tahtotilan liikunnan ja urheilun kentän toimijoilta.

SEUROJEN RATKAISUJA

• ”Seurakulttuurin muuttaminen” 

 - Kokeilukulttuuri: uskalletaan testata  
uusia toimintoja ja poiketa perinteistä

• Mallia toimintaan yksityiseltä sektorilta

 - Asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu ja tuotteistus  

 - Talousosaaminen ja liiketoimintamallit

 - Digiosaaminen 

 - Markkinointi ja viestintä 

• Yhteistyö eri tahojen kanssa 

 - Kunnat 

 - Opiskelijat ja oppilaitokset 

 - Toiset seurat 

 - Yhdistykset

 - 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, virkistys- 
tilaisuudet, lajikokeilut ja -kurssit (varainkeruu) 

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

 - Näyttö kysynnästä 

 - Kannattavuuslaskelmat
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5. Asiakaspolku 
osallistujalähtöisen 
toiminnan kehittämisen 
tukena

Jotta toimintaan saadaan uusia osallistujia, tulee heidän 
jostain kuulla tarjonnasta . Lisäksi toiminnan tulee vastata 
tarpeisiin ja odotuksiin . Jos halutaan pitää osallistujat jat-
kossakin mukana, tulee heille tarjota ajoissa mielekästä 
jatkoa . Niinpä on tärkeää pohtia palveluita osallistujan 
näkökulmasta . Tätä helpottaa toiminnan tarkastelu asia-
kaspolun avulla . Asiakaspolkua käytetäänkin yleisesti asia-
kaslähtöisen toiminnan kehittämisessä . Alla olevaa mallia 
on käytetty myös esimerkiksi lajiliittojen aikuisliikunnan 
tuotteistamistyöpajoissa .

Asiakaspolku on jaettu eri osiin, joissa toimintaa ja siihen 
liittyviä keskeisiä asioita tarkastellaan toiminnan järjes-
tämistä ennen, sen aikana ja jälkeen . Haastatteluista ke-
rättiin esille tulleita konkreettisia keinoja ja esimerkkejä 
asiakaspolun eri vaiheisiin . Esille tulleet asiat korostivat 
onnistunutta kohderyhmän tavoittamista, toiminnasta 
viestimistä sekä matalaa kynnystä ja helppoa saavutetta-
vuutta . Alla on siis kuvattuna tarkemmin jokaisen vaiheen 
erityispiirteet ja asiat, jotka toiminnan järjestäjän eli seuran 
tulisi ottaa huomioon . 

On 
haaveillut 

aloittavansa

Ei ole  
ajatellut

aloittavansa

Saa  
kuulla  

kurssista
Kiinnostuu

Etsii lisää 
tietoa / saa 
lisää tietoa

Ilmoittautuu  
ja osallistuu

Jatkaa  
seurassa

Noin 40% aikuisväestöstä  
harkitsee aloittavansa yhden tai useamman  

uuden harrastuslajin seuraavan vuoden aikana.

Mononen ym. 2019  
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Ennen harjoituksiin osallistumista

• Kohderyhmä ja sen tarpeet
 - Kohderyhmän tunnistaminen ja valitseminen (kohderyh-

män ikä, tavoitetaso, osaamistaso, lajitausta yms .)

 - Kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen ja niihin  
vastaaminen viestinnällisesti ja tarjonnalla

• Kohderyhmän tarpeisiin vastaava tarjonta

 - Toiminnan sisältö, harjoitusajat, harjoitusmäärät yms . 
vastaavat juuri kohderyhmän tarpeisiin

 - Viestinnässä syvempiin tarpeisiin (kuten arvoihin, 
elämäntyyliin ja elämäntilanteeseen) vastaaminen ja 
tunteisiin vetoaminen

 - Usein tarve tuoda lajitietouden lisäksi esille myös muuta 
(esim . harrastajia voi kiinnostaa liikunta yleensä,  
elämäntyyli tms .)

• Tarjonnasta kohderyhmälle kiinnostavalla  
sanoituksella viestiminen

 - Kohderyhmälle kiinnostavan mielikuvan  
luominen tarjonnasta

 - Hyödyistä kertominen: terveyshyödyt, yhteisöllisyys, 
sosiaalisuus, kehittyminen

 - Helposti lähestyttävä sanoitus

ON HAAVEILLUT/ EI OLE HAAVEILLUT ALOITTAVANSA

Kohderyhmää pohdittaessa voi miettiä
1.  Kuka hän on?

2.  Millainen on hänen arkensa ajankäytön näkökulmasta?

3.  Millaiset asiat häntä kiinnostavat?

4.  Mitkä asiat häntä motivoivat ja miksi?

5.  Miten hän tekee päätöksiä?

6.  Mikä on hänelle elämässä tärkeää?

7.  Miten hän suhtautuu liikuntaan?

8.  Millainen liikuntatausta hänellä on?

9.  Miksi hän on potentiaalista kohderyhmää?

10. Miksi juuri hän ostaisi tuotteesi/palvelusi?  
 Mikä on lisäarvo mitä palvelu hänelle tuo?

LIIKUNNAN MERKITYKSIÄ

• Hyvä olo ja mieli 
• Ilo ja virkistyminen 
• Hyvä kunto ja fyysisyys 
• Terveys ja hyvinvointi 
• Elämykset ja extreme 
• Yhdessäolo ja sosiaalisuus

YLEISIÄ LIIKKUMISEN ESTEITÄ

• Ajan puute 
•Liikunnan kalleus 
• Kielteiset kokemukset 
• Sairaudet ja vammat 
• Tiedon puute 
• Ystävien harrastamattomuus 
• Laiskuus

Liikunnan merkityksiä ja yleisiä liikunnan esteitä Kauravaaran (2018) kokoamana.
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SAA KUULLA KURSSISTA/HARRASTUKSESTA –  
KOHDERYHMÄLLE KIINNOSTAVALLA SANOITUKSELLA VIESTIMINEN

• Markkinointiin ja viestintään panostaminen

 - Jos seurassa ei omaa markkinointiviestinnän  
osaamista, voisi resurssien mukaan kokeilla  
ammattilaisten hyödyntämistä

 - Budjetointivaiheessa henkilö- ja talousresursseja myös 
viestintään ja maksetuilla mainoksilla näkyvyyttä, 
esim . Google-haussa ensivalinnaksi/kärkinäkymään

• Kohderyhmän mukainen sanoitus

 - Sanoituksessa huomioitava kohderyhmän ikä,  
aikaisempi kokemus lajista yms .

 - Vältettävä lajispesifiä sanastoa,  
jos tavoitellaan uusia harrastajia 

• Aktiivinen markkinointi kohderyhmän mukaisesti

 - Pyritään tavoittamaan kohderyhmä heille tyypillisessä 
paikassa tai tavalla, esim . verkkomainonta (Facebook yms .), 
kotiin jaettavat esitteet, mainonta seurassa lasten har-
joitusten aikana, seuran nettisivut ja seuratiedotteet jne .

• Puskaradio ja sanan levittäminen 

• Sosiaalisen median vaikuttajien hyödyntäminen

• Urheiluyhteisön digitaalisen Suomisport Seurapalvelun 
hyödyntäminen  toiminnasta viestimisessä ja sopivan 
tarjonnan hakemisessa

• Yhteistyö/yhteistyössä toisen paikallisen tahon kanssa 
toiminnan viestimisessä ja järjestämisessä

 - Kunta, kansalaisopistot, oppilaitokset, yritykset,  
yhdistykset yms .

• ”Kaveri mukaan" -kehotus

Mistä  
kohderyhmän  

tavoittaa? 

Millainen  sisältö  
kohderyhmää  
kiinnostaa?”

KIINNOSTUU/ETSII JA SAA LISÄÄ TIETOA –  
TIETOA LÖYTYY HELPOSTI, TOIMINTA VASTAA OMIIN TARPEISIIN

• Seuran nettisivuilta helposti tietoa

 - Mitä palveluita/ryhmiä/kursseja tarjotaan  
ja minkä tasoisille harrastajille

 - Miten toimintaan pääsee mukaan

 - Missä ja milloin harjoituksia pidetään

 - Minkä hintaista osallistuminen on

 - Miten osallistuminen maksetaan

 - Yhteyshenkilön yhteystiedot lisätietoja varten 

• Kerrotaan alla olevista mahdollisuuksista  
mikäli niitä tarjotaan

 - Maksuton kokeilumahdollisuus

 - Tarjotaan lainavälineistöä “et tarvitse omia välineitä”

 - Annetaan väline: ilmainen jalkapallo, seuran juomapullo yms .

 - Pienennetään palvelun “ostoriskiä”: lyhyemmät kurssit 
sisäänheittotuotteina, mahdollisuus kokeiluun

 - Joustavuutta harjoitusajoissa: vaihtoehtoja harjoitus-
päivään, 10 ja 5 kerran kortit

 - Hinnoittelussa eri ryhmien huomiointi: alennukset 
esimerkiksi opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille, koti-
hoidontuella oleville yms .

 - Mahdollisuus maksaa liikuntaetuuksilla

 - Harrastaja osallistuu jokaiselle kaudelle erikseen

 - Pystyy osallistumaan kasamaalla valmiin joukkueen tai 
yksittäisenä harrastajana liittymään johonkin joukkueeseen

 - Kilpailutoiminnan ominaisuus harrasteliikunnassa:  
harrasteliigat, "höntsäkilpailut"

 - Pystyy seuraamaan joukkueen, liigan ja  
itseensä liittyviä tilastoja
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Harjoitustoimintaan osallistumisen aikana

ILMOITTAUTUU JA OSALLISTUU –
 TOIMINTA VASTAA OMIIN TARPEISIIN, ILMOITTAUTUMINEN JA OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

• Ilmoittautuminen mahdollisimman helppoa

 - Mahdollisuus ilmoittautua mukaan heti  
kiinnostuksen herättyä, esimerkiksi nettisivuilla,  
Suomisport seurapalvelun kautta 

 - Selkeät ohjeet ilmoittautumiseen

• Mahdollisuus liikuntaetuuksilla maksamiseen

• Toivotetaan henkilökohtaisesti tervetulleeksi 

 - Henkilökohtainen huomiointi esimerkiksi sähköpostilla                 

• Osaavilla ohjaajilla iso merkitys  
tyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen

• Osallistujalähtöisyys

 - Kysytään osallistujilta palautetta sekä toiveita,  
ja muokataan toimintaa näiden perusteella

Harjoitustoimintaan osallistumisen jälkeen 

JATKAA SEURASSA – TOIMINTA VASTAA OMIIN TARPEISIIN JA OSALLISTUMINEN ON HELPPOA

• Osallistujan asiakaspolun jatkuminen

 - Tarjotaan aktiivisesti jatkoa esimerkiksi  
alkeiskurssin jälkeen

 - Jatkokurssit, harrasteryhmät, harrastejoukkueet yms .

• Alennus tai erityishinta jatkajalle

• Mahdollisuus halutessa päästä osaksi  
seuran muuta toimintaa 

 - Vapaaehtoistyö

 - Luottamustehtävät (hallitus yms .)     

• Mitä osallistuja vaatii jatkaakseen?

 - Kyselyt ja palautteet toiminnan kehityskohteista 
ja onnistumisista
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6. Yhteenveto ja 
johtopäätökset

Kuten luvussa 1 .1 mainittiin, tarkastellaan tässä työssä 
erityisesti aikuisten liikkumista urheiluseuroissa sekä sen 
edistämistä . Kysymyksen asettelu, tarkastelun kohteet 
sekä johtopäätökset olisivat erilaisia, jos valintana olisi ollut 
esimerkiksi kansalaistoiminnan näkökulma yleisemmin .

Tässä työssä on haastateltu urheiluseuroja, jotka ovat 
onnistuneet saamaan toimintaansa mukaan lisää aikuis-
liikkujia . Näissä seuroissa on monella tapaa toimittu uusin 
tavoin . Perinteisten seurojen toimintatapojen rinnalla näis-
sä seuroissa on toimittu tavoilla, joita on totuttu näkemään 
yksityisen sektorin palveluntarjoajilla: toimitaan ketterästi, 
tarjonta tavoittaa potentiaaliset liikkujat ja toimintaan 
osallistuminen on helppoa ja houkuttelevaa . Jotta ohjattua 
toimintaa voidaan järjestää, tulee siinä yksinkertaistaen olla 
ohjaaja/valmentaja, tilat ja osallistujat . Toimintaa voidaan 
jatkaa, kunhan se on taloudellisesti kestävällä pohjalla . Seu-
roissa koetaan yleisesti haasteita kaikilla edellä mainituilla 
osa-alueilla .  Positiivista oli, että  haastatelluista seuroista 
löytyi myös konkreettisia ratkaisuja näihin teemoihin . Yksi-
tyisellä sektorilla nämä tekijät eivät ole jääneet toimintaa 
estäviksi ongelmiksi, vaan asioita on pystytty ratkaisemaan 
eri keinoin ja toimintatavoin . Ehkä näitä ratkaisuja voidaan 
viedä hyvinä käytäntöinä laajemminkin seuratoimintaan .

Kuten luvussa 2 on kuvattu, on yhteiskunta muuttunut val-
tavasti viimeisten vuosikymmenten aikana . Tämän myötä 
myös aikuisten tarpeet ja toiveet liikunnan harrastamisen 
suhteen ovat muuttuneet voimakkaasti . Kun laatuvaati-
mukset ovat kasvaneet ja halukkuus maksaa palveluista 
on lisääntynyt, on erityisesti aikuisille suunnattujen liikun-
tapalveluiden tarjoajien määrä kasvanut huomattavasti 
etenkin yksityisten palveluiden tarjoajien osalta . Jos me 
aikuiset olemme päättäneet käyttää aikaamme liikuntaan, 
voimme valita tarpeisiimme parhaiten sopivan vaihtoehdon 
lähipaikan urheiluseurasta aina verkon kautta toimiviin glo-
baaleihin palveluntarjoajiin asti . Kilpailu on kiristynyt ja yh-
teiskunnan muutoksen seurauksena voidaankin todeta, että 
olemme siirtyneet perinteisiltä seuratoiminnan markkinoilta 
jopa globaaleille aikuisliikunnan markkinoille .

Seuratoiminnan markkinoilta laajemmille aikuisliikunnan 
markkinoille siirtyminen vaatii sekä tietoisuutta että osaa-
mista: järjestötoiminnan logiikan osaamisen lisäksi tulee 
tuntea markkinatalouden toimintalogiikka . Tämä tarkoittaa 
myös sitä, että seuratoiminnassa ja liikuntajärjestöissä tar-
vitaan sellaista uutta osaamista, jota menestyksekkäästi 
toimivat palveluntarjoavat jo käyttävät . Näitä ovat mm . 
asiakaslähtöinen toiminta ja palvelumuotoilu, markkinointi-
viestintä, liiketoimintamallit ja talousosaaminen, tehokkaat 
tuotantoprosessit ja skaalaus jne . Onko tämä osaaminen 
juuri sitä, mitä tarkoitamme ammattimaisella toiminnalla 
urheiluseuroissa? Ja sitä, mitä tarvitaan seuratoiminnan 
uudistumiseen, jotta se säilyy kiinnostava ja elinvoimaisena 
myös tulevaisuudessa?

Olemme tottuneet puhumaan muun muassa yhteisöllisyy-
destä seuratoiminnan erityispiirteenä . Todellisuudessa 
yksityisellä sektorilla on osattu hyödyntää toiminnassa vah-
vasti ”seuratoiminnan erityspiirteitä” kuten yhteisöllisyyttä, 
lajivalmennusta ja kilpailujärjestelmiä . Kun kerran mark-
kinan sisällä on mahdollisuus hyötyä eri toimintatapojen 
vahvuuksista, niin olisiko aika myös seuratoiminnassa ottaa 
käyttöön toisen toimintatavan hyväksi koettuja asioita? 
Ehkä näistä voitaisiinkin puhua yksityisen sektorin vahvuuk-
sien sijaan jopa nykyaikaisen organisaation/palveluntarjo-
ajan osaamisalueina .

Yksityinen sektori ”haistaa” ison markkinan aikuisliikun-
nassa ja tarttuu tähän ketterästi . Yksityisen sektorin palve-
luntarjonta tuntuu laajenevan uusiin lajeihin, jos kysyntää 
on eikä seuratoiminta siihen riittävän nopeasti ja riittävällä 
tarjonnalla vastaa . Jos lajin aikuisten markkina on mennyt 
seurojen sijaan yksityiselle sektorille, on siihen seurojen 
erittäin haastava enää päästä mukaan – monessa lajissa on 
nyt jo kiire ehtiä näille markkinoille mukaan! 

Seuratoiminnan uudistumisessa tarvitaan kykyä katsoa 
markkinaa laajemmin ja sen myötä löytää uudenlaisia ajat-
telumalleja ja ratkaisuja . Voidaan myös miettiä, onko kil-
pailun sijaan mahdollista löytää yhteisiä ratkaisuja, kuten 
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yrittäjyyden ja osittaista seuratoiminnan yhdistämistä kaik-
kia osapuolia hyödyttävällä tavalla . Kuten Albert Einstein jo 
aikoinaan totesi: ”Ongelma harvoin ratkeaa samalla tasolla 
kuin se on syntynyt” . 

Seuratoiminta saatetaan helposti mieltää ennen kaikkea 
lasten ja nuorten toiminnaksi ja kilpaurheiluksi . Aikuiset 
ovat kuitenkin seuratoiminnassa usein liikuntatoiminnan 
lisäksi voimavara niin talouden, osaamisen kuin vapaaeh-
toistyönkin näkökulmasta . Lasten toiminta halutaan usein 
seuroissa pitää mahdollisimman edullisena ja kilpaurheiluun 
luonnollisesti liittyy paljon kustannuksia . Jos aikuisliikunta 
siirtyy yhä vahvemmin muille toimijoille, menettää seuratoi-
minta paljon mahdollisuuksia . Kärjistäen voidaankin tode-
ta, että aikuisliikunta pärjää ilman seuratoimintaa, mutta 
seuratoiminta ei ilman aikuisliikuntaa . Jotta aikuisliikuntaa 
urheiluseuroissa ja samalla koko seuratoimintaa saadaan 
uudistettua, nousee tämän työn pohjalta tarvetta erityisesti 
uudenlaiselle osaamiselle ja kulttuurin muutokselle . Ensim-
mäiseen on helpompi tarttua . Kulttuurin muutos tunnetusti 
vie aikaa ja nostaa esille kysymyksen, halutaanko sitä ja ol-
laanko siihen valmiita .

 Samalla on mietittävä, mitä ajattelemme yhteiskunnan 
muuttuessa seuratoiminnan ja aikuisliikunnan,  sekä vielä 
laajemmin kansalaistoiminnan, tulevaisuudesta ja roolista 
yhteiskunnassamme . Nähdäänkö kaiken ikäisten ihmisten 
harrastaminen ja liikkuminen tärkeänä? Ja uskotaanko seu-
ratoiminnan mahdollisuuksiin myös koko väestön liikkeen 
lisäämisen yhtenä mahdollistajana? Tarvitaan asenteiden 
ja prioriteettien tarkastelua myös liikuntapolitiikan tasolla . 
Aikuisten ja lasten liikuntaa ei tulisi nähdä joko-tai -asetel-
mana vaan sekä-että -mahdollisuutena valtakunnallisten 
järjestöjen ja rahoittajien valinnoissa . Viitaten Mäkisen ja 
Lämsän artikkeliin ”Mitkä ovat liikuntapolitiikan vaihtoeh-
dot” (2021) voidaan todeta, että liikuntaa voidaan tuottaa 
tehokkaasti markkinavoimin, mutta yhteiskunta voisi hyötyä 
vahvasti myös kansalaistoimintamallilla toteutetusta liikun-
tatoiminnasta .

Työn aikana nousi esille seuraavia teemoja,  
joita myös Olympiakomitean ja laajemmin koko  
liikunta- ja urheiluyhteisön tulee kysyä itseltään

• Mitä ollaan edistämässä ja millä toimintalogiikoilla?

• Mikä on Olympiakomitean näkemys aikuisten  
liikkumiseen? Entä mikä on lajiliittojen ja muiden  
liikuntajärjestöjen sekä rahoittajan näkemys  
aikuisten liikkumiseen?

• Millaisia taloudellisia tukimuotoja voisi jatkossa  
olla aikuisliikunnan käynnistämiseksi seuroissa  
nykyisten tukimuotojen lisäksi tai niitä  
aikuisliikuntaan laajentamalla?

• Mikä on seuratoiminnan tulevaisuus?  
 Mitä tarkoittaa ammattimainen seuratoiminta?

• Mikä on kansalaistoiminnan tulevaisuus?  
Kuka ottaa siitä vastuun?

Toivottavasti raportti herättää ajatuksia ja keskustelua 
aiheesta seuratoimintaa kehittävien ja toteuttavien toimijoi-
den sekä päätöksentekijöiden keskuudessa .
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