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Kilpailujen järjestäminen seuratoiminnan 

tulonlähteenä

Keinona kilpailun tuotteistaminen?
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Mikä on oma roolisi?

• Kilpailujen järjestelyissä tietyn osa-alueen vastuuhenkilö?

• Talkoolainen kisajärjestelyissä.

• Suunnistaja.

– Mihin kilpailuihin osallistut? Miksi?

– Mihin kilpailuihin et osallistu? Miksi?

• Ei-kilpailija, mutta paikan päällä kilpailuissa. Missä roolissa?

– Mitä palveluja kaipaat? Mitä ostat?

• Ei-kilpailija. Ei paikan päällä kilpailuissa. Mikä on suhteesi lajin kilpailuihin?

– Mikä saisi sinut lähtemään kilpailupaikalle?
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Kuka on asiakkaamme? Miksi hän tulee tapahtumaamme?

Kuka ostaa tuotteemme?

Miksi juuri hän haluaa tulla kilpailuun tai kilpailupaikalle?

Mitä lisäarvoa hän saa tapahtumastamme?

• Mieti vastauksia…

Miten toteutamme tapahtuman, jotta odotukset toteutuvat?

• Mitkä toimet ovat tärkeimpiä toteutuksessa, jotta onnistumme?

Tapahtumakysely, kilpailuihin

Osallistumisen määrä
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Tapahtumakysely: Kilpaileminen on lisääntynyt – miksi?
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Vastaajien määrä: 336
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Tapahtumakysely: Kilpaileminen on lisääntynyt – miksi?
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Muu syy:

• Ajankäyttö on muuttunut (mm. enemmän omaa aikaa tai lapset kilpailevat 

joten minäkin tai olen siirtynyt eläkkeelle)

• Uudet mielenkiintoiset maastot / kartat

• Laadukkaat kartat, myös: kilpailut kuntorasteja laadukkaampia

• Laadukkailla radoilla ja kartoilla oppii enemmän

• On tarjolla enemmän sprinttejä

• Yhteisöllisyys, hyvä tunnelma, tapaa kavereita

• Pidän yllä kuntoani

• Taidot ovat kasvaneet sen verran, että olen uskaltautunut kisoihin

• Olen esimerkkinä nuorille

• Suunnistusmatkat ulkomaille

• Muksulamahdollisuus lapselle kisoissa

• On ollut auto käytettävissä

• Toisen lajin harrastaminen loppui

• Liityin seuraan, olen päässyt jyvälle missä voi suunnistaa

• Rankipisteet



www.suunnistusliitto.fi

Kilpaileminen on loppunut tai vähentynyt – miksi?
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Vastaajien määrä: 624
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Kilpaileminen on loppunut tai vähentynyt – miksi?

7

Muu syy:

• Kisoja on liian vähän. Kisoja on ”vain toukokuussa”.

• Pitkä matka kisoihin (joka tarkoittaa aikaista aamua). Ekologisuus, eli ei lähdetä ajamaan 

kauas.

• Liian samanlaisia kisoja. Valikoin missä kilpailen (esim. palvellen päätavoitettani).

• Osa kiinnostavista kisoista järjestetään samanaikaisesti – ei voi osallistua kumpaankin.

• Ilmoittautumisen on niin aikaisin, kuntosarjaan pääsee paikan päällä.

• En lunasta lisenssiä muutaman kilpailukerran takia. Kuntosarjat ovat edullisemmat.

• Radat ovat liian lyhyitä tai juoksuvoittoisia > valitsen kuntosuunnistuksen. Pitkät matkat 

kiinnostaisivat. Sprinttejä liikaa.

• Liian pitkät matkat. Ei ole sopivaa sarjaa, esim. AL-sarjat nuorissa tai 35-sarjassa.

• Pyöräsuunnistuskisoja tai hiihtosuunnistuskisoja on vähemmän.

• Ulkomailla vaikeampia ratoja, jotka kiinnostavat enemmän.

• Ikänäkö – en näe karttaa.

• Muu harrastus / kilpailulaji vie ajan.

• En panosta enää niin paljon kilpailemiseen. Kilpailuissa on liian kilpailullista.

• Liian pitkä matka parkkipaikalta ja / tai lähtöön. Parkkimaksut ym. lisämaksut

• Perhesyyt: Lasten kilpaileminen on etusijalla (lähtöaikojen sovitus) tai ei ole hoitajaa 

pienille lapsille tai lapsilla on jo ajokortti mennäkseen kisoihin tai lapset ovat lopettaneet.

• Ilman autoa en pääse kisapaikoille
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Miten ja milloin asiakkaamme tekee osallistumispäätöksensä?

• Johdattelua ajatteluun: Minkä asioiden perusteella teet itse päätöksen 

ilmoittautua kilpailuun, tai mennä kilpailupaikalle?

HUOMAA: Päätökseen vaikuttavat asiat tulee viestiä selkeästi ja oikeissa kanavissa 

hyvissä ajoin ennen päätöksentekohetkeä.

• Miten kilpailun järjestäjä pystyy vaikuttamaan osallistumispäätökseen?
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Tapahtuman tuotteistaminen
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Nykyinen 
tapahtuma ja sen 

toteutustapa

Palvelumuotoilu = 
suunnittelu: 
Mitä halutaan tarjota?
Kenelle myydään?
Mihin keskitytään?

Arvon luominen 
asiakkaalle

Tuotteen kehitystoimet, 
esim.
- Tapahtuman profilointi 

tietylle kohderyhmälle
- Maastovalinta
- Ratasuunnittelu
- Näyttävä toteutus

Viestintä asiakkaalle
- Miten ja milloin 

näkyy asiakkaalle?
- Missä asiakas 

kohdataan?

Kohti unelmatilaa:
Tapahtuman 

kehittynyt toteutus, 
osallistujamäärä, 

tulot
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SSL:n kilpailutoiminnan kehitystoimia,

pohjaa myös syksyn 2018 tapahtumakyselystä

Sprinttikilpailujen laadullinen kehittäminen > kisajärjestäjien koulutus

Sprinttikilpailujen määrän lisääminen

• Toive suunnistajilta: arki-iltakilpailuja

• Toive suunnistajilta: ympärivuotisesti kisoja

• Kynnysten madaltaminen uusille kilpailijoille (mm. toive parisarjoista)

Yo. aiheet on nostettu myös kilpailujen hakuilmoitukseen.

• Toive etämaalin yleisemmästä käytöstä > laaditaan toimintaohje

Tulossa

• Kilpailun järjestämisen ohje alkukesällä 2019

• Sprinttikilpailun suunnitteluohje, uudistettu versio 2019
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Ehdotuksia seuroille

Suunnistusliitto kannustaa kokeiluihin.  

• Kun seura haluaa toteuttaa kokeilun, niin suunnitteluvaiheessa tulee 

ottaa yhteys tapahtumapäällikkö Petteri Palmiin, jonka kanssa asia 

sovitaan.

Osallistujien toiveita:

• Tieto julkisista liikenneyhteyksistä

• Tuplasprintit

• B/C-sarjat ja L-sarjat useammin tarjolle

• Radanlaadinta > mielenkiintoisia suunnistustehtäviä

• Toiveena on vaihtelevia kisakokemuksia

• Mahdollisuus saada ratamestarilta opastusta / oppia kisan jälkeen

• Rennompi ote kilpailuissa

• Lasten huomiointi omana kohderyhmänään

• Perheiden huomiointi
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Hyvä tuote on hyvissä ajoin huolella suunniteltu

Kilpailuorganisaation sisällä suunniteltavia asioita:

- Tuote, eli millainen kilpailu ja kenelle.

- Tuotteen ilme: Logo, viestintäteemat jne.

- Yhteistyötahot (maanomistajat, 

kilpailukeskuksen omistaja, kumppanit jne.)

- Organisaatio ja vastuualueet.

- Viestintä – sekä sisäinen että ulkoinen.

- Budjetti

- Oheistuotteet. Muista tehdä näiden kuvaus ja 

jakaa se organisaatiossa kaikille, joiden pitää 

tietää niistä.

- ”Isännyys”. Toimit isäntänä / emäntänä sekä 

toimitsijoille että osallistujille.

- Tapahtuman arviointi.

- Hyödynnä Maria Ulvisen tuotteistamisen ohjeet.
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Viestintä kohderyhmälle, eli tuotteen markkinointi

Kun tuotteistaminen on tehty, tiedetään mitä markkinoidaan ja kenelle 

markkinoidaan.

Tee viestintäsuunnitelma:

• Aikataulu

• Kanava(t). Mitä viestiään missäkin kanavassa, minkälaisin viestein ja aihein.

• Suoramarkkinointi potentiaalisille osallistujille? Markkinointi eri seurojen 

yhteyshenkilöiden välityksellä?

• Markkinoinnin vastuut ja toteutus. Kuka? Ketkä?

Mieti

• Miksi toimenpide tehdään? Peilaa kohderyhmän arvoihin, asenteisiin jne.

• Mitkä ovat oikeita tekoja, että saavutetaan oikea kohderyhmä.

Valitse mieluummin yksi hyvä viestinnän ”kärki”, kuin useampia huonoja.

Muista: Tapahtuman onnistunut toteutus on mainio markkinointikeino 

seuraavia järjestelykertoja silmällä pitäen!
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Palautteen hyödyntäminen tulevien tapahtumien 

suunnittelussa

Suunnittele palautteen keräämisen tavat eri kohderyhmiltä:

Asiakkailta ja heidän kanssaan olleilta henkilöiltä, kumppaneilta, toimitsijoilta ja 

vastuuhenkilöiltä.

Arvioi tapahtuma ja huomioi 

tullut palaute.

• Kirjaa kehitystoimet.

• Tee kehityssuunnitelma 

seuraavaa tapahtumaa 

varten.

Toista hyväksi koetut asiat ja 

huomioi kehitettävät asiat.

Onnistuneita tapahtumia!


