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Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuskysymykset:

1. Miten kunnat tukevat seuroissa ja yhdistyksissä tapahtuvaa kaikille avointa liikuntaa tai erityisryhmätoimintaa?

2. Millaista tukea seurat ja yhdistykset kaipaisivat kunnilta kaikille avoimen liikunnan tai erityisryhmätoiminnan 
toteuttamiseksi?

● Samanaikaisesti tarkoituksenani oli tuoda esiin lisää tietoa kuntien, seurojen sekä yhdistysten välisestä 
yhteistyöstä.

● Lisäksi tavoitteena oli edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta liikunnan harrastamisessa.



Tutkimusmenetelmät
● Kyseessä oli kvantitatiivinen survey-tutkimus. 

● Tutkimusjoukko koostui Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:n ”Löydä oma seura” -
palvelusta löytyvistä liikunta- ja urheiluseuroista ja liikunta-alan yhdistyksistä. 

● Hankin tutkimusaineiston käyttämällä tätä tutkimusta varten laadittua kyselylomaketta.

● Kyselyyn vastasi yhteensä 119 seuran tai yhdistyksen työntekijää 42 eri paikkakunnalta.

● Analysoin tuloksia tilastollisin menetelmin.



Tutkimustuloksia 1: Vastaajien profiili
● Eniten vastaajia tuli Tampereelta (n=12), Helsingistä (n=9), Vantaalta (n=9) sekä Espoosta (n=8). Lisäksi 

Lahdesta ja Oulusta vastaajia oli 7 ja Jyväskylästä sekä Turusta 6.

● Maantieteellisesti kyselyyn vastanneiden paikkakunnat sijoittuivat korostuneesti Etelä- ja Keski-Suomeen.

● Kyselyyn osallistui eniten vastaajia (n=65) yli 100 000 asukkaan kaupungeista ja kunnista, mikä vastasi 55 
prosenttia kaikista vastauksista.

● Vastanneet seurat ja yhdistykset edustivat sekä yhden lajin erikois- että useamman lajin monilajiseuroja ja -
yhdistyksiä. Määrällisesti kolme eniten mainintoja saanutta lajia olivat jalkapallo (n=16), uinti (n=15) ja 
salibandy (n=9). Seuraavaksi tyypillisimpiä lajeja olivat istumalentopallo ja ratsastus (n=7) sekä taitoluistelu, 
voimistelu ja yleisurheilu (n=5)



Tutkimustuloksia 2: Kuntien tukimuodot
● Tulokset osoittavat, että 45 prosenttia kunnista tukee seuroja ja yhdistyksiä erityisryhmätoiminnan tai kaikille

avoimen liikunnan toteuttamisessa.

● Kuntien sisällä sekä kuntien välillä oli eroja tuen tarjoamisessa ja tukimuodoissa.

● Ne seurat ja yhdistykset, jotka saivat tukea, olivat pääasiassa tyytyväisiä kunnan tarjoamaan tukeen.

● Tyypillisin tuen muoto oli tiloihin ja tilamaksuihin liittyvä tuki, joka vastasi 67 prosenttia kaikista vastauksista. 
Vaihtoehdon ”Suora rahallinen tuki” oli valinnut 40 prosenttia. Reilu neljäsosa (26%) kertoi kunnan tukevan
toimintaa siitä viestimällä. 

● Merkityksellisimmät tukimuodot Likert -asteikolla: tiloihin ja tilamaksuihin liittyvä tuki, rahallinen tuki, 
toiminnasta viestiminen.



Tutkimustuloksia 3: Avoimien kysymysten vastauksia
● Miten toivoisit kunnan tukevan seuran tai yhdistyksen erityisryhmätoimintaa ja kaikille avointa liikuntaa?

1. Harjoituksiin liittyvät tekijät: Tilat ja tilamaksut, harjoitusvuorot
2. Talous: tilamaksut, mutta lisäksi ohjaajien palkkaaminen ja koulutus, välineet, pelireissut
3. Tiedottaminen ja markkinointi

● Suurimmat haasteet
1. Harjoitusvuorot ja harjoitusolosuhteet
2. Taloudelliset resurssit ja
3. Tiedottaminen

● Parhaat mahdollistajat
1. Valmentajat ja ohjaajat
2. Harrastajat ja lähiomaiset
3. Asenneilmapiiri



Pohdinta ja jatkoaskeleet
● Tulokset viittaavat siihen, että kuntien, seurojen ja yhdistysten välinen yhteistyö ei ole kovin

systemaattista.

● Jatkossa olisi hyvä tutkia, miten yhteistyömuotoja voisi kehittää, jotta kaikille avoin liikunta ja
erityisryhmätoiminta yleistyisivät kansalaissektorin liikunta- ja urheiluseuroissa ja liikunta-alan
yhdistyksissä.
● Tuen tarpeen yksilöllinen huomiominen ja yhteistyön kehittäminen tarpeiden mukaisesti

● Tällä tavalla otettaisiin askelia kohti yhdenvertaisempaa liikuntakulttuuria.
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