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AIKATAULUA

2017 perustutkimus kaikista seuroista (=30v seurantatutkimus)

Seurojen vastausaika maalis-huhtikuussa (+toukokuu?)

valmistuu 2017/Kevät 2018

+ 2018 syventävä lisäosa suurista seuroista (n.10%/+500 jäsentä)

Perustutkimuksen tiedoista lisäajoja ja puhelinhaastatteluja (tj/pj)

 valmistuu syksyllä 2018 



TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA JA  
TULOKULMIA

Hallinnon näkökulma
…eli kokonaisvaltainen analyysi seurojen toiminnasta, toimintajärjestelmistä ja 

seuratoiminnasta kokonaisuutena

Viitekehyksenä: seura sosiaalisena organisaationa (Heinilä 1986) ja seuran toimivuuden 
mallit (Koski 1991 ja 1994). 

Saadaan poikkileikkaustieto seurojen tilanteesta nyt ja toisaalta seurakentän
muutoksesta yleisesti ja yksittäisistä seuroista erityisesti

+ hieman lisämausteita väestölähtöisestä ja historiallisesta tutkimusotteesta, sekä
kv-vertailutiedoista (=Pohjois-Eurooppa)



TUTKIMUSONGELMAT
1) Miten seurakentän kokonaisuus on muuttunut 10, (20) ja 30 vuoden 
aikana?
2) Millaisia muutoksia yksittäisissä seuroissa on tapahtunut 30 vuoden 
aikana?
3) Miten seurojen toimivuus ja toimivuuden ehdot ovat muuttuneet 
30 vuoden aikana?
4) Miten yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset peilautuvat 
seuratoiminnassa ja sen tulevaisuudessa?

+ lisäosa… 5) Miten suurimmat seurat eroavat keskisuurista ja pienistä 
seuroista? Kuinka suurimpien seurojen seurajohtajat arvioivat 
seuratoiminnan nykytilannetta ja kehitysnäkymiä tulevaisuuteen?



VUODEN 2006 KYSELYSSÄ OLI 39 KYSYMYSTÄ…

1. Seuran perustiedot 12 kysymystä
- hallinnollisia/teknisiä ja toiminnallisia perustietoja

2. Seuran sisäisen toiminnan laatutietoja  14 kysymystä

3. Seuran ulkoisen toiminnan laatutietoja  6 kysymystä

4. Seuran historiasta/perinteestä  5 kysymystä

5. Seuran tulevaisuudesta  2 kysymystä

 parhaillaan pohditaan kyselyn tiivistämistä, muokkaamista ja uudistamista… 
mutta pitkittäistutkimuksen luonnetta kunnioittaen!



Seurojen
sisäisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
ulkoisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
perustietoja

Vuosi 2016



Seurojen
sisäisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
ulkoisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
perustietoja

Vuosi 2016

1986 1996 2006

Muutokset…



Seurojen
sisäisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
ulkoisen toiminnan

laatutietoja

Seurojen
perustietoja

Vuosi 2016

Historiasta
…”juuret”
…perinne
…aatteet

Tulevaisuus ?

1986 1996 2006

Muutokset…



OTANTA 
Kysely on avoinna kaikille seuroille
maalis-huhtikuussa 2017
- Lähetys suoraan seuroille - yhteys Seuraverkon rekisteriin

+ vastauspyynnön levitystä myös liittojen, aluejärjestöjen ja/tai kuntien kautta
- Tavoitteena saada noin 1000 seuran vastaukset

Tavoitetun seurajoukon edustavuus analysoidaan ja tasapainotetaan
toukokuussa 2017
+ tehdään saadusta aineistosta katoanalyysi



HAASTEITA

Riittävä ja edustava otos + motiivi vastata kyselyyn ?
- Laaja kysely (39 kysymystä/2006) ja se vaatii1-3 seuran asiantuntijan
paneutumisen asiaan 30-90 min
 Kuinka motivoida ?

Päällekkäiset selvitykset/tutkimukset (sisällöllisesti tai ajallisesti) ?
 Onko tiedossa?

Syntyvän tiedon hyödyntäminen ?
 Viestintä ja tilaisuudet 2018?



YHTEISTYÖTOIVEITA

1) Kertokaa tutkimuksesta seurajohtajille ja motivoikaa
vastaamaan!

2) Auttakaa lajinne/alueenne seuraotannan saamisessa
(huhti/toukokuu)!

3) Pohtikaa vuodelle 2018(2019) sopivia foorumeita syntyvän
tiedon hyödyntämiseen!
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