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• Kuinka tärkeää teille on saada lisää jäseniä 
seuroihin?
• Jos se on tärkeää, niin mistä niitä sitten saa?
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Aikuisia nyt jo 80 prosenttia väestöstä
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Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestö iän mukaan 1900–2018 ja ennustettu 2019–2070. Tilastokeskus 2019.

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

yli 65 v. määrä kasvaa n. 
330 000!

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

Väestö iän mukaan 1900-2018 ja ennuste 2019-2070

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


Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Vuoteen 2035 mennessä 
monet kunnat menettävät jopa 

kolmasosan nuoristaan.

Timo Aro, konsulttitoimisto MDI, 2021



Yhteiskunnan muutos heijastuu seuratoimintaan
• 1990-luvulta alkaen yhteiskunnan 

markkinoistuminen

• Aikuisten liikkuminen: yksityinen sektori > seurat
(2010 alkaen)

• Liikunnan ja urheilun talous kasvava
• Urheilu- ja liikuntaseurojen talouden volyymi on 

arvioilta 800  M€
• Liikunta-alan yritysten liikunta- ja urheilutoiminnan 

kokonaisliikevaihto oli 1 086,4 M€

• Globaalit markkinat vs. kansalaistoiminta

• Valtaako yksityinen puoli aikuisliikunnan
kannattavan markkinan?

• Jääkö seuroille taloudellisesti haastavampi osuus
(lasten toiminta ja kilpaurheilu)?



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

Missä 15-74-vuotiaat liikkuvat?



Globaalit aikuisliikunnan 
markkinat vs. seuratoiminnan 
markkinat - millä pelikentällä 

teidän seuranne toimii?

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

toimintalogiikat.



Seuratoiminnan ja yksityisen puolen hyvien 
käytäntöjen yhdistäminen

• Yhteisöllisyys

• Arvopohja

• Lajivalmennusosaaminen

• Kilpailujärjestelmät • Asiakaslähtöisyys

• Markkinointiviestintä 

• Tuotteistus ja palvelumuotoilu

• Tehokkaat prosessit

• Taloudellisesti kestävä toiminta ja 
skaalattavuus

Tulevaisuuden 
osaamistarve

= 
ammattimaisuus?

Kiinnostaako 
mahdollisuus 

päätöksentekoon? 
Mitä arvoa jäsenyys 

luo?





Aikuisliikkujien palautekyselyn tuloksia (2020)

• Laatu näkyy

• seura haluaa panostaa aikuisliikuntaa

• ammattitaitoiset ohjaajat

• monipuolinen tarjonta

• 3 keskeisintä syytä harjoituksiin osallistumiseen

• haluan kehittää tai ylläpitää fyysistä kuntoani

• harjoitukset, pelit tai tunnit tuottavat iloa ja hyvää oloa

• haluan kohentaa terveyttäni

• 90% vastaajista oli sitä mieltä, että seurassa harrastaminen motivoi tai saa henkilön liikkumaan

• Aikuisliikkujat haluaisivat liikkua jopa lisää seurassa, jonkin verran myös olla mukana kehittämässä seuran toimintaa 
tai toimia vapaaehtoisena
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”Yhteisö, joka kannus-
taa ylittämään omia raj

oja, oppimaan uutta
ja tukee siinä.”

83%



Aikuinen: 
tarpeeseen 

vastaaminen ja 
helppous

Seura
(organisaatio): 
arvot, säännöt, 

strategia

Ohjaaja/
Valmentaja: 
motivaatio, 
tarpeeseen 

vastaaminen

Yhteiskunta: hyvinvointi, talous

terveyttä ja hyvinvointia, 
työ- ja toimintakykyä 
sekä sosiaalisia suhteita

kansanterveyden nousua ja 
kustannusten laskua

hyvinvointia, ansioita

varainhankintaa ja 
elinvoimaa uusien 
liikkujien ja 
vapaaehtoisten myötä

Parhaimmillaan aikuisliikunta 
tuottaa positiivisia vaikutuksia 
kaikille 



Lisää aikuisliikkujia urheiluseuroihin – näkökulmia 
aiheeseen julkaistu
• 26 haastattelua, 12 seuraesimerkkiä

• Seuroja (12)
• 10 eri lajia

• Lajiliittoja (2)

• Liikunnan aluejärjestöjen hankkeita (2)

• Kuntia (2)

• Liikunnan pienyrittäjiä (2)

• Osallistujia/harrastajia (3)

• Tutkijoita (3)

• Sparrausta Seurakehittäjien verkostossa

Aiheeseen liittyviä tutkimuksia/artikkeleita

• Mäkinen, Lämsä (2021). Mitkä ovat liikuntapolitiikan 
vaihtoehdot? 

• Itkonen, Aarresola, Huhtanen (2020). Koronakriisi 
haastaa seuratoimijat

• Koski & Mäenpää (2018). Suomalaiset liikunta- ja 
urheiluseurat muutoksessa 1986-2016.

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2021/12/dc2e3ad2-ok_aikuisliikunnanraportti_pdf.pdf
https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/mitka-ovat-liikuntapolitiikan-vaihtoehdot
https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/2_2020/lt_2_2020_s12-13.pdf


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



Yksilön kiinnostus ja halukkuus aikuisliikunnan järjestämiseen

Ratkaistavia haasteita

• Lisää työtä, mutta palkka/tulos ei parane

• Ei aikaa

• Epäonnistumisen riski

• Vähäinen seuran tuki vastuuhenkilölle

Seuroissa löydettyjä ratkaisuja

• Johtaminen ja palkitseminen

• Tulos-/bonuspalkkaus seuran sisällä

• Pitkäaikainen sitoutuminen toimintaan

• Aikuisliikunnasta kiinnostuneiden henkilöiden 
etsiminen ja mukaan pyytäminen



Aikuiset kohderyhmänä: kohderyhmän ja tarpeiden tunnistaminen

Ratkaistavia haasteita

• Kohderyhmän valinta ja tarpeiden tunnistaminen

• Aikuisväestön kysynnän ja seuran tarjonnan 
kohtaaminen

• Harrastetoiminnan erityispiirteiden tunnistaminen 
(vrt. kilpailutoiminta)

• Mielikuvat seuratoiminnasta 

Seuroissa löydettyjä ratkaisuja

• Asiakaslähtöisyys toiminnassa

• Seuran uudenlaiset toimintamuodot aikuisliikunnan 
järjestämiseen

• Harrastetoiminnan ja aikuisväestön erityispiirteisiin 
vastaaminen 



Näkökulmia tavoiteltaviin kohderyhmiin 

Lähde: Kauravaara (2018). Liikunta ja urheilu aikuisen hyvinvoinnin 
tukena. Asiantuntijatyö liikkujan polun aikuisuusvaiheesta.



Toiminnan matala kynnys ja saavutettavuus

Ratkaistavia haasteita

• Markkinointi ja viestintä 

• Toiminnan vakiinnuttaminen

• Asiakaspolun eri vaiheisiin vastaaminen

Seuroissa löydettyjä ratkaisuja

• Markkinointi ja viestintä 

• Kestävä rakenne toiminnalle

• Sitouttaminen toimintaan eri tavoin

• Osallistumiskynnystä madaltavat tekijät

• Asiakaspolku: ennen, aikana ja jälkeen helppous 
osallistujalle



Ohjaajakysymys

Ratkaistavia haasteita

• Seuroilla pula ohjaajista

• Seurat eivät halukkaita toimimaan ohjaajien 
työnantajina 

• Aikuisryhmien ohjaajien vähäisempi arvostus

Seuroissa löydettyjä ratkaisuja

• Eri mallit ohjaajien työllistämiseen

• Arvostuksen osoittaminen

• Maksetaan riittävän suurta korvausta ja 
hyödynnetään hinnoittelun eri mahdollisuudet

• Ohjaajien “treenipankki” ja työtuntien suunnittelu 
ohjaajalle mieluisalla tavalla

• Ohjaajien WhatsApp-rinki sijaisten löytämiseksi

• Monialaisuus, ohjaajiksi eri taustaisia henkilöitä

• Opiskelija- ja oppilaitosyhteistyö

• Vertaisohjaajat

• Ohjaajan keskeisen osaamisen huomiointi

• Ennakointi ja rekrytointi

”Yksityisellä sektorilla ei 
ole ohjaajapulaa vaan 

ratkaistavia asioita”



Miten me seurassamme valitsemme?

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

Barbara "BJ" Gallagher Hateley

VS.



Mitä jäi mieleen tai otan 
mukaan?



Kiitos!
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