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LISÄÄ AIKUISLIIKKUJIA
URHEILUSEUROIHIN –
NÄKÖKULMIA
AIHEESEEN

• 1.2.2022



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 vauhdittunut yhteiskunnan 
markkinoistuminen ja yksityisen sektorin 
palvelutuotannon kasvu jatkuu edelleen

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

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

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

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

• Valtaako yksityinen puoli aikuisliikunnan
kannattavan markkinan ja seuroille jää
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?



Aikuisliikunnan trendejä

• Tyttöjen ja naisten liikunnan lisääntyminen

• Nuorten yleisliikunnallisuuden väheneminen 

• Urheiluseuroista liikeyrityksiin 

• Palloilulajien lisääntyminen 

• Mittaaminen

Lähde: Petri Tapio, professori, Tulevaisuuden Tutkimuskeskus

Esitys 26.3.2019
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Huhkijoiden tavoitteena on

1. Pitää hauskaa jalkapallon parissa.

2. Saada positiivista näkyvyyttä Lepalle erilaisilla tempauksilla.

3. Osallistua säännöllisesti eri harrastesarjoihin tai -turnauksiin ilman tulostavoitteita:

ainakin yhteen sarjaan kesä- ja yhteen talvikaudella.

4. Harjoitella 1-2 kertaa viikossa läpi vuoden sekä joukkueen kesken itsenäisesti että           
ulkopuolisen valmentajan kanssa.

5. Ylläpitää ja kehittää liikunnallisuutta, oppia henkilökohtaisia pelaajataitoja ja 
kehittää joukkuepeliä sarja- ja turnauspelejä varten.

https://www.leppavaaranpallo.com/joukkuetoiminta/joukkueet/miehet/huhkijat/

https://www.leppavaaranpallo.com/palvelut/aikuisten-jalkapallokoulu/

https://www.leppavaaranpallo.com/palvelut/kavelyfutis/

https://www.leppavaaranpallo.com/joukkuetoiminta/joukkueet/miehet/huhkijat/
https://www.leppavaaranpallo.com/palvelut/aikuisten-jalkapallokoulu/
https://www.leppavaaranpallo.com/palvelut/kavelyfutis/


Tähtiseura tukiklinikat lähiaikoina

Seuraavat klinikat, ilmoittaudu linkin takaa Suomisport-palvelussa:

Seuraavat klinikat, ilmoittaudu linkin takaa Suomisport-palvelussa:

• 21.4. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen (ilmoittautuminen avautuu myöhemmin)

• 19.5. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen (ilmoittautuminen avautuu myöhemmin)

• 15.6. klo 15-16 Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen (ilmoittautuminen avautuu myöhemmin)

Katso kaikki Olympiakomitean Suomisport seurapalvelun webinaarit ja 
klinikat tästä>
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https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&organizers=&purpose=&searchTerm=suomisport%20webinaari&sportIds&tagIds

