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Golfin evoluutio vaatii 

1) Oivan selektioympäristön 

2) Osaavaa perinteen siirtämistä 

3) Mutaatioita



1) Selektioympäristö: Mikä vapaa-

ajan kysyntää määrittää?



How Europeans spend their time. Everyday life of women and men. Data 1998–2002. 
European commission (2004) Eurostat. Pocket books,
Theme 3: Population and social conditions. 

A Pan-EU Survey on Consumer Attitudes to Physical Activity, Body Weight and Health 
European Commission, Directorate-General for Employment,
Industrial Relations and Social Affairs, Directorate V/F.3 1998

Fyysinen aktiivisuus Suomessa maailmaennätystasolla :

”Jokainen, Säännöllisesti,  Hyvin vakavasti –
Ja ulkona 



Mikä tekee Suomesta 
hyvinvointiyhteiskunnan? 

(Elämäntapaterveys)



Vapaa ajan kysynnän tulevaisuutta 

määrittää ensisijaisesti (selektioympäristö):

1 Työn rytmi ja ajankäytön muutokset (tv)

2 Väestön ikärakenteen kehitys

3 Sukupolvien historia ja jaettu kulttuuri

• Tottumukset, tavat, arvot ja asenteet

• Kansalliset erityispiirteet

• Tulotaso ja suhteelliset hinnat 

(luonnonvarat)



Vapaa-ajan vuosikymmenet

• 1960 poliittisuus, radikaalius, rock

• 1970 massamatkailun synty

• 1980 kulutuskulttuuri, kylpylät, ravintolat

• 1990 kodin vuosikymmen

• 2000 koti ja kaukomatkailu

• 2010 wellness ja terveys



Suuret ikäluokat 1943-1960

• Terveempi ja paremmin toimeentuleva 
sukupolvi kuin mikään aiempi

• The ”me” generation

• Teineiksi 1960-luvulla: Beatlemania, 
Woodstock, rock’n’roll, ikuinen nuoruus

• Suomi-rock ja Tampere

• Kuluttajakansalainen vaatii valinnanvapautta 
ja kyseenalaistaa perinteen voiman niin 
työssä kuin vapaa-ajassaan



2020 suuret ikäluokat

• Opettelee eläkkeelle

• Hoitaa itseään (ikuinen nuoruus) ja 
lastenlapsia

• Skypettää ja pelaa lastenlasten kanssa 
netissä

• Ulkoilee, metsästää, golfaa

• Matkustaa Karjalaan ja Kanarialle

• Katsoo viihdettä ja käy teatterissa

• Alkaa rapistua



Z-sukupolvi 2005 -

• Net-generation, ”digital natives”: 

syntynyt nettiin

• Kulutusorientoitunut sukupolvi

• Ohjelmoidut harrastukset

• Verkostoituminen verkossa

• Koko maailma kotimaa



2020: Z-sukupolvi

• Koulutuksessa ja ammatissa samanaikaisesti

• Tuhlaa viihdepalveluihin 

(immateriaalituotannon kasvu)

• Aktiivinen viihteen tuottaja omassa 

yhteisössään

• Harrastaa elämyksellistä liikuntaa ja teatteria

• Asuu osan ajasta ulkomailla



Suomi vuonna 2025

• Yli 65-vuotiaita 1,4 miljoonaa

• Puolet talouksista sinkkutalouksia

• TV hallitsee enemmän ajankäyttöä kuin ansiotyö

• Väestöllinen huoltosuhde on korkein vuonna 
2030: työikäinen väestö on ylityöllistetty 
samalla kun työn ulkopuolinen väestö kärsii 
toimettomuudesta:

• Hitaan ja nopean talouden dualismi  



3) Mutaatiot lajin elinvoiman lähteenä   



Normigolf:

Pitääkö golfia palata kaukana keskustoista?  
Pitääkö sitä myydä 4 tunnin paketeissa?

Pitääkö sitä myydä kiinteään hintaan? (aktiivihinnoittelu)

Pitääkö ”golfin” olla 
kausiluonteinen?
(Google haut 2004-2010)







Töölönlahti kesällä 2050



Tulevaisuus on urbaanin luonnon 



Golfia Hudson- joella (Chelsea Pier)



”Nordic Golfing” ?



’Golf sopii kaupunkiin
yhtä hyvin kuin 
tykistöammunnat’ 
(O. Soinivaara kaupungin 
valtuustossa Paloheinän 
lupa-asian käsittelyssä)



”Nude golf”



Mutaatiot: Voivatko harrastajat itse luoda 
lajinsa?



1996-1999: synnytys
2001-2003: lapsuus
2003-2009: kypsyys 



Open innovations:

Suomen Latu ja 
Urheiluopistot  
innovaatiotehtaina:

- ideointipaikkoina 
- kokeilupaikkoina
- koemarkkinointipaikkoina



“There was a conscious aim in the use of the word “Nordic” to 
associate walking with Nordic freshness, pure nature and a healthy 
lifestyle”
(A.Karihtala 29.12.2003).



Finland 1998



USA 2003:

“power walking” 

“fitness walking”

“pole striding”  

“exerstriding”



”America”





Sauvakävelyn elinkaari



Menestystarina, joka ei 
kuitenkaan muuttunut
rahaksi 



Natural Life 

Outdoor Life

Health

Nordic Walking

Joy  

Socializing 

Fitness

Sport

VIERUMÄKI
SPORT INSTITUTE

SUOMEN LATU

EXEL



”Open innovations, coolhunting, weak signals, mass creativity, mass intellectuality, 

user innovations, microcontributions, web 2.0, value co-creation, service-dominant

logicof marketing ”

Kuluttajien 

valtauttaminen

”Empowerment, 

self-actualization”



Vai lajien keksiminen, luonti ja tuonti:

”Baseball” (1930)
”Golf” (1930)
”Basket ball” (1950)
”Bowling” (American) (1950)  
”American football”  (1970)
”Innebandy” (1970)
”Nordic Walking” (1990s)

- Muutaman aktivistin varassa

- Oleellista paikkaan juurruttaminen

- Oleellista ’paikallissääntöjen’ 
luominen

- Oleellista verkkojen laskeminen (seuratyö)

- Liiketoiminta seuraa lajin syntyä (Exel) 



Urheilulajien 
lokalisointi ja 
eläväksi saattaminen

-- On yhdistelmä perinteiden 
kunnioittamista ja ennakkoluulottomuutta

-- Kysymys ei ole asennekasvatuksesta tai
opettamisesta vaan ajatuksellisesta 
ja materiaalisesta resursoinnista (eli 
rakennemuutoksesta) 

---Pihkalan mukaan hitaasti kiiruhtamisen
järjestelmä " merkitsee massojen
turvallista eli kestävää liikekannallepanoa
järjestelmällisen valmennuksen valtateille”. 



Camping –liike 





Kääntäminen, lokalisointi 

” Pesäpallon tuotekehitysseminaarit Vierumäellä 
1930-luvulla: Polttaminen, haava, kärkkyminen…tappaminen”



”Suomessa ei ole riittävästi rikkaita ihmisiä tälle hienolle 
harrastukselle ” (Pihkala 1928) 



Sanaston luominen on osa innovaatioprosessia: ”Nummipallo, Ajuri,  No 5=Petkele, Lusikka”



2011: Tarvitseeko suomalainen golf 
kasvojen pesua vai uudelleen keksimistä?

• Pilaantuneen maineensa takia?  
(Philip Morris, Domino Pizza, AIG)

• Elitistisen maineensa takia? (Mediakritiikki:” Pikku Irene”)
• ’Rebranding’ - ’Reinventing’- ’Regenerating’
• Markkinoiden laajentamisen takia? (Muuttuva 

tuotedifferointi, uudet kuluttajasegmentit) 
• Sosiaalinen media tekee jäykistä organisaatioista entistä 

haavoittuvampia, jos edustuksellisen hallinnon ydin 
etääntyy liikaa kentästä (vrt. kirkko, ay-liike).  

• Kriittinen keskustelu ja mutaatiot ovat oleellinen osa 
uusiutumista! Näyttääkö golfliiketoiminta suuntaa? 



Kiitos!


