
SAUL ry I Esittely

 Suomen Aikuisurheiluliitto ry (SAUL) on 370 
jäsenseuran elinvoimainen ja kehittyvä 
valtakunnallinen seuraverkosto. 
Jäsenseuroissa veteraaniurheilijoita on yli 
10 000.

 Aikuisurheiluliitto koordinoi 
veteraaniurheilua kolmella rintamalla: 
yleisurheilussa, hiihdossa ja pikaluistelussa. 
SAUL:n tavoitteena on ohjata suomalaiset 
aikuisurheilijat yhteen.

 Aikuisliikunnan tehtävä on myös edistää 
terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää laaja-
alaista harrastus, koulutus ja 
kilpailutoimintaa jokaiselle omalla 
tasollaan.

 SAUL:n arvot ovat eettisyys, kannustavuus, 
tasa-arvoisuus, tavoitteellisuus ja 
onnistumisen elämys.



SAUL ry I Yhteistyön uusi aikakausi

 Yritysten ja liikuntajärjestöjen yhteistyöhön liittyy 
valtavasti käyttämätöntä potentiaalia. 

 Yhteistyö kanssamme on monipuolista ja ennen kaikkea 
vastikkeellista. Haluamme mahdollistajiksi kumppaneita, 
jotka haluavat olla mukana rakentamassa yhdessä 
terveempää ja liikkuvampaa aikuisväestöä.

 Kumppanuus SAUL ry:n kanssa pitää sisällään yrityksen 
näkökulmasta luotuja mielenkiintoisi elementtejä. 

 Tarjoamme muun muassa:

 Laadukkaita liikuntapalveluita

 Mahdollisuuden konkreettiseen 
yhteiskuntavastuutyöhön

 Urheilumarkkinoinnin ratkaisuja



SAUL ry I Yhteistyökumppanuus

Markkinointiyhteistyö

 SAUL viestintäkanavat ja tapahtumat tarjoavat 
yrityksille loistavan mahdollisuuden toimia 
kanssamme. Viestintäkanavissa ja tapahtumissa on 
mahdollisuus tuoda yritystä esille positiivisessa 
valossa.

 SAUL järjestää alueellisia ja valtakunnallisia 
tapahtumia. Lisäksi SAUL osallistuu kansainväliseen 
kilpailutoimintaan. 

 Markkinointiyhteistyö muodot:

 Tarjoamme näkyvyyttä räätälöidysti 
yhteistyökumppanin tarpeisiin

 Näkyvyys Liiton kotisivuilla ja somessa

 Näkyvyyttä Liiton tiedotuslehdessä

 Näkyvyys kilpailuissa ja tapahtumissa

 Suomen maajoukkueen asun mainospaikka 

 Mainospaikka Liiton mediaseinällä 
tapahtumien yhteydessä

 Urheilijoiden tervehdys/kiitos (video tai 
kuva)

 Urheilijan yritysvierailu 



SAUL ry I Yhteistyökumppanuus
Hyvinvointi- ja liikuntapalvelut

 Vastineeksi kumppaneillemme 
haluamme tarjota sitä, missä olemme 
erinomaisia. Tuotamme toimintaa 
hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
ylläpitämiseksi. Tarjoamme yksittäisiä 
liikuntatapahtumia sekä 
pidempikestoisia liikuntatapaamisia.

 Aikuisten yleisurheilu

 Juoksukoulu 

 Toiminallista harjoittelua

 Muuta fyysistä harjoittelua (mm. 
porrasjuoksu, hyppyharjoitus)



SAUL ry I Tapahtumakumppanuus

 Mitä ovat SAUL SM-kilpailut? 

 SAUL SM-kilpailuihin voivat osallistua kaikki yli 30-vuotiaat 
yleisurheilusta innostuneet aikuiset. Kilpailuun osallistujien 
ikähaitari tulee olemaan 30-95 vuotta. 

 Mitä on aikuisurheilu?

 Aikuisurheilu on yli 30-vuotiaiden kunto- ja kilpaurheilua. 
Aikuisurheilun lajit ja säännöt ovat pääpiirteissään samat 
kuin junioreilla tai yleisessä sarjassa. Urheilijat jaetaan 
ikänsä mukaan sarjoihin, joita on viiden vuoden välein. 
Naisille ja miehille on omat sarjansa. Kilpailijoita on yleensä 
runsaasti myös iäkkäämmissä sarjoissa.

 Aikuisurheilussa on selkeästi aistittavissa perinteinen reilun 
pelin henki ja aito urheilun ilo. Mukana toiminnassa on 
kaikenlaisilla motiiveilla liikkuvia: yhdelle voitto ja 
huipputulos on pääasia, toiselle yhdessäolo, liikkuminen ja 
kunnosta huolehtiminen ovat urheilemisen keskiössä. 
Joillekin harrastus on kokonainen elämäntapa. Voit 
tutustua aiheeseen lisää osoitteessa www.saul.fi. 

 SAUL ry:n vastike kumppanuudesta

 Yhteistyökumppanin tunnettavuuden kasvattaminen, 
asiakashankinta, liikuntamyönteisen mielikuvan 
luominen

 Näkyvyyttä ja ääni mainontaa kilpailun yhteydessä

 Mahdollisuus jakaa yhteistyökumppanin mainos- ja 
markkinointimateriaalia tapahtuman osallistujille

 Yhteistyökumppanilla on mahdollisuus tulla 
liikkumaan tapahtumiin
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