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Sipilisti on toiminnan kehittäjä, innostaja ja muutoksen asiantuntija.

Uusiutuminen ei ole itsessään tavoite. Se on elinvoimaisuuden 
edellytys.

Autan sinua ja organisaatioasi uusiutumaan. 

Tulevaisuus kiinnostaa enemmän kuin eilinen.



Toimialaosaaminen:

Työhistoria urheilujärjestöissä

• Valo - SLU - Nuori Suomi - Hämeen Liikunta ja urheilu

Hiihdon toimintaympäristön ymmärrys: 

• Hämeenlinnan HS puheenjohtaja – Hämeen Hiihdon johtokunta –
SHL Liittovaltuusto, liittovaltuuston pj, johtokunnan jäsen

Nykyisin: Hämeenlinnan Hiihtoseuran naisjoukkueen hiihtäjien
manageri



Työpajan tavoitteet

• Nuorisolatu- kokonaisuuden avaaminen

• Löytää mahdollisuuksia siihen, miten eri toimijat hiihdon
parissa voivat hyödyntää kokonaisuutta ja eri osa-alueita



Syöttöjä työstölle ja ajattelulle:



Tiesitkö?

• Seuraharrastamisen suosio on
viimeisen vuosikymmenen aikana 
kasvanut

• Korkeimmillaan 
seuraharrastamisen suosio on noin 
11-vuotiaana

• Urheiluseuratoimintaan tullaan 
mukaan keskimäärin 6–7 vuotiaana

• Valtaosa urheiluseurassa 
harrastavista valitsee päälajinsa 
viimeistään yläkouluiässä.
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Liitu-tutkimus 2016, Valtion Liikuntaneuvosto



• LIITU-kyselyyn vastanneista 9 ̶ 15-vuotiaista lapsista ja nuorista 62 
prosenttia osallistuu urheiluseuratoimintaan. 

• Hieman yli puolet (51%) harrastaa liikuntaa ja urheilua 
säännöllisesti ja 11 prosenttia satunnaisesti. 

• 13 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan osallistunut 
seuratoimintaan, mutta heistäkin puolet olisi siitä kiinnostunut ja 
valmis kokeilemaan, jos löytyisi sopiva laji tai toimintamuoto. 

• Seuratoimintaan tullaan aiempaa nuorempina, keskimäärin 6,5 
vuotiaina, tytöt hieman aiemmin kuin pojat. 

• Drop out myös aikaistunut

• Ratkaisujen löytäminen on erityisen haastavaa, koska 
urheiluharrastuksen lopettaminen ajoittuu samaan aikaan kun 
liikunta-aktiivisuus murrosiässä helpommin hiipuu muutenkin. 

• 80% lopettaneista olisi kiinnostunut jatkamaan, jos löytäisivät 
mielekkään lajin tai toimintamuodon 

Onko toiminta liikaa aikuisten näkökulmasta rakennettua?





”Olennaisinta on hyväksyä se tosiasia, että 
yhteiskunta on muuttunut ja päivittää vallitsevat 
käytännöt vastaamaan väestön 
liikuntakäyttäytymisen tarpeisiin. 

Käytäntöjen päivittäminen koskee niin seuroissa 
tapahtuvaa toimintaa, koululiikunnan kehittämistä 
ja kuntien liikuntatoimintaa.

Kysymys on valitsevista olosuhteista, asenteista, 
arvostamisesta, arjen suunnittelusta, 
kannustuksesta, ohjeista ja liikuntanäkökulman 
muistamisesta kaikessa yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa.”

Liitu-tutkimus 2016, Valtion Liikuntaneuvosto



Mistä ja miten 
katsomme 

ympärillemme, 
ratkaisee.





Lämmittely – 5 min

Mikä jäi edellisestä mieleen?

Mitä jos toimimme kuten tähän
asti?

Mikä on hiihdon tulevaisuuskuva
2030?



Mitä Lumilajit liikuttavat
– toiminnot voivat
muuttaa /ratkaista

hiihdon näkökulmasta?

Vähintään 3 asiaa / pöytä



Miten seurat voivat
hyödyntää nykyisiä Lumilajit
liikuttavat-tuotteita?

Mitä täytyy osata paremmin?

Mitä pitää ymmärtää
enemmän?

Mitä pitää unohtaa / 
vähentää / poistaa?

Vähintään 1 asia/kysymys



Mitä ja miten täytyy tehdä?

Liiton?
Seuratoimijoiden?

Muiden?



Mitä sinä voit tehdä?



• Mikä on sellainen 
yksittäinen konkreettinen 
teko, jonka aiot tehdä 
edistääksesi / 
kannustaaksesi / 
käynnistääksesi tms Latu 
erinomaisuuteen-
toimintoja?

• Missä ja milloin toimit?



Kiitos!

Sipilisti on toiminnan kehittäjä, innostaja ja muutoksen asiantuntija. 
Ihmisten kanssa ihmisille.

www.sipilisti.fi
@SipiKoo


