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SEURATUTKIMUSAINEISTOT

Kyselyaineistot:
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 katoanalyysin perusteella hyvä ja kattava aineisto



VUODEN 2016 
AINEISTON
SEUROJEN

PÄÄLAJIT (F)

- KAIKKIAAN 135 LAJIA

Jalkapallo 118
Yleisurheilu 118
Salibandy 109
Hiihto 108
Lentopallo 98
Voimistelu e.m. 92
Suunnistus 77
Keilailu 63
Jääkiekko 55
Tanssi e.m. 46
Pesäpallo 40
Ratsastus 34
Uinti 33
Sulkapallo 30
Koripallo 27
Pyöräily 27
Melonta 22
Soutu 20
Ammunta 19
Futsal 19
Tennis 19
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JÄSENMÄÄRÄN JAKAUMAT 1986, 1996, 2006 JA 2016
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JÄSENISTÖN IKÄJAKAUMA 2006 JA 2016 
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järj lajim aluekat

		Jäsenmäärä

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 (n=547)		2006 ilman 86 vastanneita (n=418)

		1--50		14		18		20		24

		51-100		16		14		16		18

		101-200		21		24		18		18

		201-500		29		28		27		24

		501-1000		13		12		12		10

		yli tuhat		7		4		7		6

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		808		484		547		418

		Keskiarvo		356		328		334		296

		Mediaani		192		177		180		149

		min						5		5

		max						8442		3500

		ka ilman max						319

										1986		1996												2006

		Hki-Tku-Tre								13		18				1. kaupunki yli 150 000 asukasta								22

		Muu kaupunki yli 50 0000 asukasta								13		14				2. kaupunki 50 000 - 149 999 asukasta								14

		3. kaupunki 20 000 - 49 999 asukasta								19		21				3. kaupunki 20 000 - 49 999 asukasta								20

		4. kaupunki 10 000 - 19 999 asukasta								10		12				4. kaupunki 10 000 - 19 999 asukasta								9

		5. taajama/kaupunki alle 10 000 asukasta								15		11				5. taajama/kaupunki alle 10 000 asukasta								17

		6. maaseutu								30		24				6. maaseutu								18

										1986		1996		2006

		1. perustettiin uutena seurana								83		78		78

		2. erosi emäseurasta ja itsenäistyi								8		12		10

		3. kaksi tai useampi seuraa yhdistyi uudeksi								2		3		3

		4. toimi aikaisemmin muuna yhdistyksenä								3		3		6

		5. jokin muu perustamishistoria,								4		4		3

										100		100		100

										818		495		559

		Kuuluu tai on kuulunut

						1986		1996		2006				1986		1996		2006

		SVUL (ennen vuotta 1994)				489		276		206								35.3

		TUL				220		74		125								21.4

		CIF				67		35		13								2.2

		Suomen Latu				42		40		59								10.1

		SLU:n aluejärjestö								346								246

		SPL				99		119

												1986		1996		2006

		1. toiminta rajoittuu lähiympäristöön (kaupunginosa, kylä yms.)										20		12		18

		2. toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle										13		11		9

		3. toiminta ulottuu koko kunnan alueelle										40		38		38

		4. toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle										27		39		35

												100		100		100

												823		488		561

		Jäsenmäärä 2006

		0-100		36.2

				17.5

		-300		14.7

				8.2

		-500		4.6

				4.9

		-700		2

				1.8

		-900		2.1

				1.4

		-1100		0.9

				0.9

		-1300		0.4

				0.7

		-1500		0.8

				0.3

		-1700		0

				0.2

		-1900		0.6

				0.5

		yli 2000		1.1

		Lajimäärä (tarkastamaton)

				ennen 1930		1930-		1940-		1950-		1960-		1970-		1980-		1990-		2000-

		1 laji		22		13		26		40		50		47		58		61		75

		2		13		9		22		16		23		20		17		17		14

		3		11		24		11		13		13		14		10		11		8

		4 tai enemmän		54		54		41		31		14		19		15		11		3

		Lajimäärä

								Niistä joilla laji

		1laji		43				44.9

		2		14.6				15.3

		3		10.8				11.3

		4		9.4				9.8

		5		6.8				7.1

		6		5.7				6

		7		1.9				2

		8		2.3				2.4

		9		0.9				0.9

		10		0.3				0.4

		ei lajikeskeinen		4.2

								ka 2,6

								med 2

				n=574				n=550

		Lajimäärä (tarkastettu)

				ennen 1930		1930-		1940-		1950-		1960-		1970-		1980-		1990-		2000-

		1 laji		24		13.3		26.1		40.9		50		48.5		58.4		61.1		75.7

		2		11.5		8.9		15.2		18.2		22.9		18.2		18.2		15.3		13.5

		3		9.4		22.2		10.9		9.1		14.6		10.6		10.4		12.5		8.1

		4 tai enemmän		55.1		55.6		47.8		31.8		12.5		22.7		13		11.1		2.7

		PUTSATUSTA JA PAINOTETUSTA

												1986		1996		2006

		1. toiminta rajoittuu lähiympäristöön (kaupunginosa, kylä yms.)										20		12		18

		2. toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle										13		11		9

		3. toiminta ulottuu koko kunnan alueelle										40		38		37

		4. toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle										27		39		36

												100		100		100

												823		488		539

				v. 2006										1996				1986

		Toiminta rajoittuu lähiympäristöön		18										12				20

		Toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle		9										11				13

		Toiminta ulottuu koko kunnan alueelle		37										38				40

		Toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle		36										39				27

				100										100				100

				539										488				823



pakoski:
TÄMÄ EI LIENE OIKEIN



järj lajim aluekat
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tarkoitus

		



%

v. 2006



Yhteistyötahot

		Perustamisvuosi												Perustamisvuosi

				1986		1996		2006								1986		1996		2006		2006

		-1917		11		7		10						-1917		11		7		8		10

		1918-1944		22		20		18						1918-1944		22		20		17		18

		1945-1960		20		17		17						1945-1960		20		17		16		17

		1961-1970		12		11		9						1961-1970		12		11		8		9

		1971-1980		20		17		12						1971-1980		20		17		11		12

		1981-1990		15		20		15						1981-1990		15		20		16		15

		1991-2000				8		14						1991-2000				8		17		14

		2001-						5						2001-						7		5

		Yhteensä		100		100		100						Yhteensä		100		100		100		100

		Keskiarvo		-53		-60		-61						Keskiarvo		-53		-60		-65		-61

		Seurojen keski-ikä		33		36		45						Seurojen keski-ikä		33		36		41		45

		n		806		479		555						n		806		479		427		555

		Perustamisvuosikymmen												Perustamisvuosikymmen

				1986		1996		2006								1986		1996		2006		2006

		-1909				3.1		5.9						-1909		5.2		3.1		4.7		5.9

		1910-				5.3		4.7						1910-		6.5		5.3		3.5		4.7

		1920-				7.9		7.8						1920-		9.9		7.9		7.3		7.8

		1930-				9.6		8.6						1930-		10.7		9.6		7.7		8.6

		1940-				9		8.7						1940-		11.3		9		8.4		8.7

		1950-				8.8		8.8						1950-		8.8		8.8		7		8.8

		1960-				10.4		9						1960-		12		10.4		8.7		9

		1970-				15.9		12.1						1970-		17.4		15.9		11.7		12.1

		1980-				19.4		14.2						1980-		18.2		19.4		15.5		14.2

		1990-				10.6		13.2						1990-				10.6		16.8		13.2

		2000-						7						2000-						8.7		7

				1986		1996		2006		2006

		Perustettu uutena		83		78		78		79

		Erosi ja itsenäistyi		8		12		10		11

		Yhdistynyt		2		3		4		3

		Aikaisemmin muuna		3		3		5		4

		Muu historia		4		4		3		3

				100		100		100		100

				818		495		559		430



pakoski:
Täs mukana 1986 vastanneiden otos

pakoski:
mukana 1986 vastanneiden otos

pakoski:
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pakoski:
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pakoski:
mukana 1986 vastanneiden otos

pakoski:
ilman 1986 osuutta

pakoski:
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pakoski:
mukana 1986 vastanneiden otos



Yhteistyötahot

		



-1909

1910-

1920-
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lähitulev

		

		Melkoinen tai suuri

				1986 (n=743)		1996 (n=495)		2006 (n=520)

		oikeistolaisuus		16		10		6.1

		pohjoismainen yhteistyö		18		13		8.7

		vasemmistolaisuus		20		8		9.3

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		33		9		9.3

		naisasia-aate		12		6		9.6

		työväenaate		21		9		12.3

		maanpuolustusaate		13		16		12.4

		kristilliset arvot ja ihanteet		12		17		12.7

		taloudellinen hyötyajattelu		26		26		13.8

		esteettisyys, kauneusarvot		32		31		22.7

		isänmaallisuus		38		34		29.6

		kotiseutuaate ja -kiintymys		47		42		32.3

		suomalaisuusaate		45		43		35.4

		yhdistysdemokratia		51		45		39.2

		luontoaate ja -harrastus		47		46		39.8

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		57		48		40.6

		kulttuuriperinteen vaaliminen		37		41		41.4

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		85		81		67.3

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		82		77		69.7

		nuorisokasvatus		79		72		72.3

		tapakasvatus, käytöstavat		73		71		74.4

		terveet ja raittiit elämäntavat		83		79		81.1

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		96		94		94

		Keskiarvot

		oikeistolaisuus		0.28

		vasemmistolaisuus		0.35

		naisasia-aate		0.35

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		0.37

		työväenaate		0.39

		pohjoismainen yhteistyö		0.44

		maanpuolustusaate		0.56

		kristilliset arvot ja ihanteet		0.67

		taloudellinen hyötyajattelu		0.67

		esteettisyys, kauneusarvot		0.84

		isänmaallisuus		0.97

		kotiseutuaate ja -kiintymys		1.06

		suomalaisuusaate		1.08

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		1.21

		luontoaate ja -harrastus		1.22

		yhdistysdemokratia		1.26

		kulttuuriperinteen vaaliminen		1.29

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		1.82

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		1.87

		tapakasvatus, käytöstavat		1.94

		nuorisokasvatus		2.01

		terveet ja raittiit elämäntavat		2.12

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		2.52

				Melkoinen tai suuri

		oikeistolaisuus		6.1

		pohjoismainen yhteistyö		8.7

		vasemmistolaisuus		9.3

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		9.3

		naisasia-aate		9.6

		työväenaate		12.3

		maanpuolustusaate		12.4

		kristilliset arvot ja ihanteet		12.7

		taloudellinen hyötyajattelu		13.8

		esteettisyys, kauneusarvot		22.7

		isänmaallisuus		29.6

		kotiseutuaate ja -kiintymys		32.3

		suomalaisuusaate		35.4

		yhdistysdemokratia		39.2

		luontoaate ja -harrastus		39.8

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		40.6

		kulttuuriperinteen vaaliminen		41.4

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		67.3

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		69.7

		nuorisokasvatus		72.3

		tapakasvatus, käytöstavat		74.4

		terveet ja raittiit elämäntavat		81.1

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		94





lähitulev

		





lajikirjo

		



Melkoinen tai suuri



tarjonta

		



1986 (n=743)

1996 (n=495)

2006 (n=520)



Jäsenmäärä

		

																		2006		2016

		Vaikutamme ympäristöömme, jotta se olisi toiminnallemme suotuisampi																10.2

		Kamppailemme ympäristömme resursseista ja mahdollisuuksista kilpailijoidemme kanssa																5.4

		Keskitymme toiminnassamme ensisijaisesti seuran sisäisiin asioihin																15.8

		Pyrimme toimintamme kautta saamaan ympäristön tahot kiinnostumaan meistä																10.6

		Olemme yhteistyössä kunnan ja lähiseurojen kanssa tarvittavassa määrin																17.1

		Tarjoamme palvelujamme avoimesti kaikille halukkaille																40.8

																		100

																		461

												1986																2006		2016

		1. seura tunnetaan lähinnä vain omassa toimintaympäristössään										13		seura tunnetaan lähinnä vain omassa toimintaympäristössään														21		26

		2. seura tunnetaan koko paikkakunnalla										24		seura tunnetaan koko paikkakunnalla														28		23

		3. seura tunnetaan laajalti maakunnassa										20		seura tunnetaan laajalti maakunnassa														25		21

		valtakunnallisesti järjestön piirissä										26		seura tunnetaan koko maassa														23		26

		4. seura tunnetaan koko maassa										13		seura tunnetaan laajalti kansainvälisestikin														3		4

		5. seura tunnetaan laajalti kansainvälisestikin										4																100		100

																												548		826

								1986		1996		2006

		Rento - Jäykkä						1.3		1.2		1.2

		jäsen- johtokeskeinen						1.8		1.6		1.5

		Tuttavallinen -vieras						1.3		1.3		1.2

		Iloinen - vakava						1.4		1.4		1.3

		Liikuntakorosteinen - lajikorosteinen						2.3		2.2		2.1

		Sopuisa - eripurainen						1.3		1.3		1.4

		Leppoisa - jännittynyt						1.3		1.3		1.3

		Tasa-arvoinen - eriarvoinen						1.3		1.4		1.3

		Leikkimielinen - tosikkomainen						1.6		1.5		1.5

		Vapaamielinen - vanhoillinen						1.5		1.6		1.5

		Vapaa- velvoitteellinen						1.7		1.6		2

		Pyyteetön - hyötypyyteinen						1.6		1.6		1.5

		seurakeskeinen - lajikeskeinen										2.1

		Ympäristöstrategia

		Sulkeutumis		15.8

		Perinteinen		17.1

		Ottamis		5.4

		Muokkaamis		10.2

		Saamis		10.6

		Antamis		40.8





Jäsenmäärä

		



%



naiset johtoelimissä

		



2006

2016



perv ja kuntatyp

		

				v.1996		v.2006

		Lasten vanhemmat		30		26

		Lajin edistäjät		28		28

		Liikunnan edistäjät		18		21

		Entiset aktiiviurheilijat		13		15

		Muut		11		10





perv ja kuntatyp

		



v.1996

v.2006



tilat

		

		1. kansallisen menestykseen ja valiotasoon pyrkiminen kilpaurheilussa tai

				liikuntasaavutuksissa (valiovoimistelu yms.)

		2. alueelliseen (maakunnalliseen) menestykseen ja kärkitasoon pyrkiminen

				kilpaurheilussa tai liikuntasaavutuksissa

		3. kilpaurheilun tai liikuntasaavutusten edistäminen ilman alueellisia tai

				kansallisia saavutustavoitteita

		4. seuran jäsenten liikunta- ja ulkoiluharrastuksen edistäminen ilman

				saavutustavoitteita

		5. ei vain jäsenten, vaan muidenkin paikkakuntalaisten liikunta- ja

				ulkoiluharrastuksen edistäminen

		6. nuorisokasvatus liikunnan ja urheilun avulla

		7. toiminnalla on useita tasavertaisia tarkoituksia, joita kuvaa		yhdistelmä

												2006		%		% Vastanneista				Ilman latuyhdistyksiä

		Kansallinen kilpailumenestys										37		6.35		6.76				37		7.03		7.47

		Kansallinen kilpailumenestys ja jokin muu*										99		16.98		18.10				94		17.87		18.99

		Alemman tason kilpaurheilu										52		8.92		9.51				52		9.89		10.51

		Alemman tason kilpaurheilu ja jokin muu **										95		16.30		17.37				93		17.68		18.79

		Liikuntaharrastuksen edistäminen										157		26.93		28.70				120		22.81		24.24

		Liikuntaharrastuksen edistäminen ja jokin muu ***										70		12.01		12.80				59		11.22		11.92

		Nuorisokasvatus										37		6.35		6.76				36		6.84		7.27

		Tietopuuttuu										36		6.17						35		6.65

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										136				24.86				131				26.46

		Kilpaurheilun jossain muodossa										283				51.74				276				55.76

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										385				70.38				331				66.87

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										225				41.13				211				42.63

																				Ilman latuyhdistyksiä

												1986		1996		2006				1996		2006

		Kansallinen kilpailumenestys										7		6		6				6		8

		Kansallinen kilpailumenestys ja jokin muu*										24		18		18				20		19

		Alemman tason kilpaurheilu										11		13		10				14		11

		Alemman tason kilpaurheilu ja jokin muu **										27		19		17				21		19

		Liikuntaharrastuksen edistäminen										19		29		29				24		24

		Liikuntaharrastuksen edistäminen ja jokin muu ***										9		11		13				11		12

		Nuorisokasvatus										3		4		7				4		7

		n										779		477		547				437		495

												1986		1996		2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa														25

		Kilpaurheilun jossain muodossa														52

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua														70

		Nuorisokasvatus jossain muodossa														41

										2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa								25

		Kilpaurheilun jossain muodossa								52

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua								70

		Nuorisokasvatus jossain muodossa								41

												1986		2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										29		24

		Tavoitteellinen kilpaurheilu jossain muodossa										48		52				Tässä vain vaihtoehdot 1 ja2

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										71		69

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										53		41

												1986 (n=779)		2006 (n=552)

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										29		24

		Kilpaurheilu jossain muodossa										66		52				Tässä vaihtoehdot 1-3

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										64		69

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										53		41

				1986		2006		2016

		Tieto puuttuu		6		5		0

		Nuorisokasvatus		3		6		2

		Monialaseurat		35		42		47

		Kuntoseurat		26		30		25

		Kilpaseurat		30		16		26

		PAREMMUUSARVIOT

								1986		1996		2016

		Ei kuulu toimintatarkoitukseen						17		24		17

		Maakunnan keskitasoa heikompi						14		12		24

		Maakunnan keskitasoa						31		23		18

		Maakunnan keskitasoa parempi						14		12		18

		Maakunnan kärkiseuroja						13		18		16

		Maan kärkiseuroja						11		11		17





tilat

		



2006



asiantunt

		



1986

2006



toimkyky kuluu

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



muutos

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



jäsen ja osal

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



pj

		



1986

2006

2016



jäsenmäärä lajeit

		



1986

1996

2016



				"Vakiintunutta yhteistyötä"

														n816

												2006		2016

						Kansanterveysjärjestöt ja/tai Soveli								5

						Poliittiset järjestöt						11		6

						Työmarkkinajärjestöt						11		7

						CIF 2006/FSI 2016						4		9

						Puolustuslaitos						13		10

						Opiskelijajärjestöt						11		11

						Kansalais-/työväenopistot						11		12

						Vammaisurheilujärjestöt								13

						Joku muu yhteisö						7		13

						Eläkelläisjärjestöt						16		15

						Kunnan sos. ja terv. toimi						17		17

						TUL						24		17

						Yliopistot/korkeakoulut						13		18

						Olympiayhdistys (2006)/Olympiakomitea (2016)?						5		18

						Kirkko/srk:t yms.						19		19

						Lions, Rotaryt yms.						21		20

						Kuntoliikuntajärjestöt						29		20

						Kunnan kulttuuritoimi						23		21

						Ok:n alueellinen urheiluakatemia								22

						Muu kunnalistoimi						17		22

						Päiväkodit						24		29

						Kylätmk/asukasyhdistykset						28		30

						Työpaikat						35		33

						Paikallinen seuraparlamentti/-yhdistys						31		33

						Kunnan sivistystoimi						30		33

						Kunnan nuorisotoimi						50		42

						SLU 2006/Valo 2016						55		48

						Liikunta- ja urheiluopistot								55

						Kunnan tekninen toimi						47		57

						Tiedotusvälineet						61		71

						Liikunnan aluejärjestö						70		73

						Kodit						71		74

						Kunnan koulutoimi						70		74

						Yritykset						70		74

						Paikalliset seurat						75		89

						Kunnan liikuntatoimi						92		90

						Lajiliitto/-liitot						75		91

												2006		2016

						Kunnan kulttuuritoimi						23		21

						Muu kunnallistoimi						17		22

						Kunnan sivistystoimi						30		33

						Kunnan nuorisotoimi						50		42

						Kunnan tekninen toimi						47		57

						Kunnan koulutoimi						70		74

						Kunnan liikuntatoimi						92		90

								2006		2016

						Kansanterveysjärjestö/Soveli				5

						CIF2006/FSI2016		4		9

						Vammaisurheilujärjestöt				13

						TUL		24		17

						Olympiakomitea				18

						Kuntoliikuntajärjestöt		29		20

						OK:n alueellinen urheiluakatemia				22

						Paikallinen seuraparlamentti/-yhdistys		31		33

						SLU 2006/ Valo 2016		55		48

						Liikunta- ja urheiluopistot				55

						Liikunnan aluejärjestöt		70		73

						Paikalliset seurat		75		89

						Lajiliitot		75		91

								2006		2016

						Poliittiset järjestöt		11		6

						Työmarkkinajärjestöt		11		7

						Puolustuslaitos		13		10

						Opiskelijajärjestöt		11		11

						Kansalais- ja työväenopistot		11		12

						Joku muu yhteisö		7		13

						Eläkelläisjärjestöt		16		15

						Yliopistot ja korkeakoulut		13		18

						Kirkko ja srk:t		19		19

						Lions, Rotaryt yms.		21		20

						Päiväkodit		24		29

						Kylätmk/asukasyhdistykset		28		30

						Työpaikat		35		33

						Tiedotusvälineet		61		71

						Kodit		71		74

						Yritykset		70		74
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2006

2016



		



2006

2016



		



2006

2016



		



2006

2016



		

				Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

		tila- ja olosuhdekysymykset		44.6		34.5		14.6		6.3

		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

		vapaaehtoisten aktivointi		63.6		26.7		7.3		2.4

		talousasiat		43.2		48		8.1		0.7

		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen		53.7		31.8		11		3.5

		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen		18.8		38.1		32.1		11.1

		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		velkojen hoito		11.4		13.1		11.2		64.3

		nykyisten toimintamuotojen kehittäminen		34.7		49.3		13.7		2.4

		uusien toimintamuotojen luominen		20.3		33.2		33.6		12.9

		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen		4.6		11.3		21.5		62.6

		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		lajiristiriitojen tasoittaminen		5.4		15.3		24.1		55.1

		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen		24.8		43.3		22.1		9.8

		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

				Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen		4.6		11.3		21.5		62.6

		lajiristiriitojen tasoittaminen		5.4		15.3		24.1		55.1

		velkojen hoito		11.4		13.1		11.2		64.3

		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen		18.8		38.1		32.1		11.1

		uusien toimintamuotojen luominen		20.3		33.2		33.6		12.9

		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen		24.8		43.3		22.1		9.8

		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		nykyisten toimintamuotojen kehittäminen		34.7		49.3		13.7		2.4

		talousasiat		43.2		48		8.1		0.7

		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		tila- ja olosuhdekysymykset		44.6		34.5		14.6		6.3

		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen		53.7		31.8		11		3.5

		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

		vapaaehtoisten aktivointi		63.6		26.7		7.3		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		aa		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		aa		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		aa		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ta		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		ta		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		ta		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		res		velkojen hoito (n=482)		11.4		13.1		11.2		64.3

		res		talousasiat (n=526)		43.2		48		8.1		0.7

		res		tila- ja olosuhde-kysymykset (n=522)		44.6		34.5		14.6		6.3

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		toim		uusien toimintamuotojen luominen (n=507)		20.5		32.7		33.5		13.2

				nykyisten toimintamuotojen kehittäminen (n=522)		34.7		49.3		13.7		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		vap		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen (n=514)		18.8		38.1		32.1		11.1

		vap		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen (n=513)		24.8		43.3		22.1		9.8

		vap		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen (n=527)		53.7		31.8		11		3.5

		vap		vapaaehtoisten aktivointi (n=526)		63.6		26.7		7.3		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ymp		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		ymp		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		ymp		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		hal		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen (n=502)		4.6		11.6		20.9		62.9

		hal

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ipi		lajiristiriitojen tasoittaminen*		6		17		28		49

		ipi		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		ipi		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		osal		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		osal		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää
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Tärkeää

Jossain määrin tärkeää
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Tärkeää

Jossain määrin tärkeää
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Erittäin tärkeää

Tärkeää

Jossain määrin tärkeää
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						%		Pitäis olla aineistossa

		Laji		Seuroja nettisivujen perusteella 25.4.2007						Aineistossa		% aineistosta

		jalkapallo		1000		11.1		65		112		19.2

		salibandy/sähly		850		9.4		55		70		12.0

		yleisurheilu		850		9.4		55		105		18.0

		keilailu		764		8.5		49		24		4.1

		hiihto		734		8.2		48		132		22.6

		lentopallo		714		7.9		46		97		16.6

		jääkiekko		467		5.2		30		36		6.2

		pesäpallo		411		4.6		27		17		2.9

		suunnistus		400		4.4		26		49		8.4

		ratsastus		400		4.4		26		10		1.7

		Svoli		394		4.4		26		54		9.3				voimistelu 24+naisvoimistelu 33 + rytminen 2

		autourheilu		320		3.6		21		8		1.4

		ammunta		310		3.4		20		18		3.1

		veneily		266		3.0		17		5		0.9

		koripallo		250		2.8		16		21		3.6

		moottoriliitto		250		2.8		16		12		2.1				Moottoriurheilu 12= autourh8+4 moottoripyörä

		tennis		199		2.2		13		20		3.4

		purjehdus		170		1.9		11		8		1.4

		pyöräily		130		1.4		8		37		6.3

		uinti		130		1.4		8		29		5.0

		kaukalopallo		126		1.4		8		22		3.8

		sulkapallo		125		1.4		8		25		4.3

		golf		124		1.4		8		10		1.7

		paini		121		1.3		8		13		2.2

		judo		118		1.3		8		7		1.2

		nyrkkeily		105		1.2		7		8		1.4

		karate		102		1.1		7		5		0.9

		soutu		84		0.9		5		18		3.1

		alppihiihto		80		0.9		5		8		1.4

		tanssi		78		0.9		5		16		2.7

		melonta		74		0.8		5		20		3.4

		taitoluistelu		69		0.8		4		1		0.2

		mäkihyppy		67		0.7		4		5		0.9

		pöytätennis		67		0.7		4		8		1.4

		taekwondo		63		0.7		4		5		0.9

		luistelu		62		0.7		4		9		1.5

		ringette		53		0.6		3		7		1.2

		jousiammunta		53		0.6		3		5		0.9

		squash		30		0.3		2		6		1.0

		voimanosto		29		0.3		2		16		2.7

		miekkailu		23		0.3		1		4		0.7

		freestyle		10		0.1		1				0.0

		painonnosto								5		0.9

		kuntosali								8		1.4

		kuntoliikunta								87		14.9

								%

				1986		1996		2006

		Jalkapallo		21		29		19

		Salibandy/sähly		0		15		12

		Yleisurheilu		28		20		18

		Keilailu		1		1		4

		Hiihto		35		26		23

		Lentopallo		31		22		17

		Jääkiekko		10		10		6

		Pesäpallo		6		5		3

		Suunnistus		14		12		8

		Ratsastus		2		3		2

		Naisvoimistelu		15		12		6

		Autourheilu		2		3		1

		Ammunta		5		5		3

		Veneily						1

		Koripallo		7		4		4

		Moottoripyöräurheilu		2		1		1

		Tennis		9		6		3

		Purjehdus		2		2		1

		Pyöräily		8		9		6

		Kaukalopallo		7		8		4

		Sulkapallo		2		6		4

		Golf		0		1		2

		Paini		3		3		2

		Soutu		2		2		3

		Alppihiihto		2		2		1

		Tanssi		4		3		3

		Melonta		2		4		3

		Mäkihyppy						1

		Pöytätennis		5		3		1

		Taekwondo						1

		Luistelu		3		2		2

		Ringette						1

		Jousiammunta		2		0.4		1

		Squash		2		2		1

		Miekkailu

		Freestyle

		Moottoriveneurheilu		1		2

		(Teline)voimistelu		4		1		4

		Uinti		7		4		5

		Kuntoliikunta		41		27		15

		Luontoliikunta		6		7		7

		Palloilu		0		3		1

		Voimanosto						3

		Rullaluistelu						0.5

		Ampumahiihto						1

		Ei- lajikeskeiset						4

				Lähde koski 2000, 105-106

		PUTSASTUSTA

								%

				1986		1996		2006

		Hiihto		35		26		21

		Jalkapallo		21		29		20

		Yleisurheilu		28		20		18

		Kuntoliikunta		41		27		16

		Lentopallo		31		22		16

		Salibandy/sähly		0		15		12

		Suunnistus		14		12		8

		Naisvoimistelu		15		12		6

		Jääkiekko		10		10		6

		Pyöräily		8		9		6

		Luontoliikunta		6		7		6

		Uinti		7		4		5

		Tennis		9		6		4

		Koripallo		7		4		4

		Kaukalopallo		7		8		4

		(Teline)voimistelu		4		1		4

		Sulkapallo		2		6		4

		Keilailu		1		1		4

		Ei- lajikeskeiset						4

		Pesäpallo		6		5		3

		Ammunta		5		5		3

		Tanssi		4		3		3

		Soutu		2		2		3

		Melonta		2		4		3

		Pöytätennis		5		3		2

		Paini		3		3		2

		Ratsastus		2		3		2

		Autourheilu		2		3		2

		Purjehdus		2		2		2

		Luistelu		1		1		2

		Golf		0		1		2

		Moottoripyöräurheilu		2		1		1

		Alppihiihto		2		2		1

		Jousiammunta		2		0.4		1

		Voimanosto		2		3		1

		Squash		1				1

		Moottoriveneurheilu		1		2		1

		Palloilu		0		3		1

		Veneily						1

		Mäkihyppy						1

		Taekwondo						1

		Ringette				1		1

		Miekkailu						1

		Rullaluistelu						1

		Ampumahiihto						1

				Lähde koski 2000, 105-106

		Freestyle





		Melkoisena tai suuren eri aatteiden merkitystä toiminnalleen pitävien seurojen osuudet

				1986		1996		2006

		nuorisokasvatus		79		72		72

		terveet ja raittiit elämäntavat		83		79		81

		tapakasvatus, käytöstavat		73		71		74

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		96		94		94

		kristilliset arvot ja ihanteet		12		17		13

		maanpuolustusaate		13		16		12

		isänmaallisuus		38		34		30

		suomalaisuusaate		45		43		36

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		82		77		70

		kulttuuriperinteen vaaliminen		37		41		42

		yhdistysdemokratia		51		45		39

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		85		81		67

		oikeistolaisuus		16		10		6

		vasemmistolaisuus		20		8		9

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		33		9		9

		työväenaate		21		9		12

		naisasia-aate		12		6		10

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		57		48		41

		taloudellinen hyötyajattelu		26		26		14

		pohjoismainen yhteistyö		18		13		9

		kotiseutuaate ja -kiintymys		47		42		32

		luontoaate ja -harrastus		47		46		40

		esteettisyys, kauneusarvot		32		31		23

		joku muu						f 39

		Vähintään pari kertaa kuukaudessa tarjottavaa toimintaa

				1986		1996		2006				1996 ilman latua		2006 ilman latua

		nuorisotoimintaa alle 15 v		62		61		57				66		60

		valmennus-, ohjaus-, ja harjoitus-…………………………………………………………………

		tilaisuuksia "aktiiveille"		79		72		60				77		63

		kilpailuja, otteluita		61		57		46				62		50

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		55		57		59				57		58

		erityisliikuntaa perheille		9		11		11				12		12

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		10		14		17				15		17

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		39		34		31				35		32

		jäseniltoja, illanviettoja		4		8		5				7		4

		ohjattua kerhotoimintaa (val-

		mentaja-,.tuomarikerho yms.)		7		9		7				10		7

		liikuntatapahtumia tai -kursseja

		muille kuin seuran jäsenille						7						7

		seuran toiminnan esittely/

		markkinointitilaisuudet						3						3

		Tarjontaa ylipäätään

				1986		1996		2006

		nuorisotoimintaa alle 15 v		66		79		80

		valmennus-, ohjaus-, ja harjoitus-…………………………………………………………………

		tilaisuuksia "aktiiveille"		84		88		88

		kilpailuja, otteluita		80		87		85

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		74		85		91

		erityisliikuntaa perheille		20		55		52

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		14		43		45

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		40		57		59

		jäseniltoja, illanviettoja		64		90		90

		ohjattua kerhotoimintaa (val-

		mentaja-,.tuomarikerho yms.)		23		55		54

		liikuntatapahtumia tai -kursseja

		muille kuin seuran jäsenille						68

		seuran toiminnan esittely/

		markkinointitilaisuudet						76

		Tarjontaa ylipäätään

				1986		1996		2006

		liik.tapahtumia tai -kursseja ei-jäsenille						67

		seuran toiminnan esittelytilaisuudet						75

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		14		43		44

		erityisliikuntaa perheille		20		55		51

		ohjattua kerhotoimintaa		23		55		54

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		40		57		60

		nuorisotoimintaa alle 15 v		66		79		81

		kilpailuja, otteluita		80		87		87

		liikuntaa "aktiiveille"		84		88		88

		jäseniltoja, illanviettoja		64		90		90

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		74		85		91

		Vähintään pari kertaa kuukaudessa tarjottavaa toimintaa

				1986		1996		2006

		seuran toiminnan esittelytilaisuudet						3

		jäseniltoja, illanviettoja		4		8		5

		liik.tapahtumia tai -kursseja ei-jäsenille						7

		ohjattua kerhotoimintaa		7		9		7

		erityisliikuntaa perheille		9		11		11

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		10		14		17

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		39		34		31

		kilpailuja, otteluita		61		57		46

		nuorisotoimintaa alle 15 v		62		61		57

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		55		57		59

		liikuntaa "aktiiveille"		79		72		60





		



1986

1996

2006



		



1986

1996

2006



		

				1986		1996		2006

		1--50		14		18		20

		51--100		16		14		17

		101--200		21		24		17

		201--500		29		28		27

		501--1000		13		12		12

		yli tuhat		7		4		7

		yhteensä		100		100		100

		n		808		484		527

		keskiarvo		356		328		329

		mediaani		192		177		172

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 (n=527)		2006 ilman 86 vastanneita (n=404)

		1--50		14		18		20		25

		51--100		16		14		17		18

		101--200		21		24		17		17

		201--500		29		28		27		23

		501--1000		13		12		12		11

		yli tuhat		7		4		7		6

		yhteensä		100		100		100		100

		n		808		484		527		404

		keskiarvo		356		328		329		292

		mediaani		192		177		172		141

		Putsastusta

				%

		Enintään 100		37.2

		-200		17.1

		-300		14.6

		-400		8.1

		-500		4.4

		-600		4.9

		-700		2.1

		-800		1.7

		-900		1.1

		-1000		1.5

		-1100		1

		-1200		0.9

		-1300		0.4

		-1400		0.6

		-1500		0.7

		-1600		0.4

		-1700		0

		-1800		0.2

		-1900		0.6

		-2000		0.4

		Yli 2000		1.1

				1986		1996		2006

		Alle 35v		67		61		54

		35-49v		22		23		22

		Yli 50v		11		16		24

				2006		2016

		Alle 13v		18		24

		13-18v		14		14

		19-34v		20		21

		35-64v		39		29

		Yli 64		9		12

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 ilman 86 vastanneita (n=404)

		1--50		14		18		25

		51--100		16		14		18

		101--200		21		24		17

		201--500		29		28		23

		501--1000		13		12		11

		yli tuhat		7		4		6

		yhteensä		100		100		100

		n		808		484		404

		keskiarvo		356		328		292

		mediaani		192		177		141

				%

		At most 100		37.2

		-200		17.1

		-300		14.6

		-400		8.1

		-500		4.4

		-600		4.9

		-700		2.1

		-800		1.7

		-900		1.1

		-1000		1.5

		-1100		1

		-1200		0.9

		-1300		0.4

		-1400		0.6

		-1500		0.7

		-1600		0.4

		-1700		0

		-1800		0.2

		-1900		0.6

		-2000		0.4

		Over 2000		1.1





		



1986

1996

2006



		



1986 (n=808)

1996 (n=484)

2006 (n=527)

2006 ilman 86 vastanneita (n=404)



		



%



		



Alle 35v

35-49v

Yli 50v



		



2006



		



1986 (n=808)

1996 (n=484)

2006 ilman 86 vastanneita (n=404)



		



%



		



2006

2016



		

				1986		(n)		1996		(n)		2006		(n)

		Tuomarikerho		33		13		47		15		17		22

		Kehittämisvk		42		37		59		25		34		33

		Koulutusvk		55		38		63		26		40		44

		Työvk		41		77		45		38		25		43

		Tiedotusvk		59		74		66		43		42		87

		Valmennusvk		34		63		43		41		26		66

		Nuorisovk		46		95		57		64		43		81

		Huvitmk		56		135		62		75		49		82

		Kuntoliik.vk		43		115		55		51		32		62

		Kilpailuvk		33		99		44		54		24		86

		Naisvk		98		217		98		76		92		58

		Lajijaostot		28		219		32		131		28		171

		Johtokunta		34		609		38		351		32		550

		Naisten osuus keskimäärin

		ilman naistoimikuntaa		41.8				50.9				39.2

				1986		(n)		1996		(n)		2006		(n)

		Johtokunta		34		609		38		351		32		550

		Lajijaostot		28		219		32		131		28		171

		Naisvk		98		217		98		76		92		58

		Kilpailuvk		33		99		44		54		24		86

		Kuntoliik.vk		43		115		55		51		32		62

		Huvitmk		56		135		62		75		49		82

		Nuorisovk		46		95		57		64		43		81

		Valmennusvk		34		63		43		41		26		66

		Tiedotusvk		59		74		66		43		42		87

		Työvk		41		77		45		38		25		43

		Koulutusvk		55		38		63		26		40		44

		Kehittämisvk		42		37		59		25		34		33

		Tuomarikerho		33		13		47		15		17		22

		Naisten osuus keskimäärin

		ilman naistoimikuntaa		41.8				50.9				39.2





		



1986

1996

2006



		

				Maaseutu		Taajama alle 10 000		10 000- 19 999		20 000 - 49 999		Kaupunki yli 50 000 as

		1940-l tai ennen		56		37		47		26		30

		50- ja 60-luku		12		14		19		24		19

		70- ja 80-luku		33		26		13		30		29

		1990-		10		22		21		21		22





		



1940-l tai ennen

50- ja 60-luku

70- ja 80-luku

1990-



				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Yhteensä

		Muu tila		4.7		16.5		8.7		30

		Hiihto-/ulkoilumaja		6.6		6.6		5.9		19.2

		Liikuntahalli katsomoineen		0.4		20.5		7.2		28.1

		Uimahalli/uima-allas		0.2		16.7		2.1		30

		Seuratalo/urheilutalo		6.6		20.1		7.4		34.2

		Kuntosali/voimailutila		2.3		27.9		12.9		43.1

		Toimisto- ja kokoustila		13.7		23		21.8		58.4

		Liikuntasali		3		39.1		23		65.1

		(n=527)

		Tähän kysymykseen jotain vastanneet !!!

				Yhteensä

		Muu tila		30

		Hiihto-/ulkoilumaja		19.2

		Liikuntahalli katsomoineen		28.1

		Uimahalli/uima-allas		30

		Seuratalo/urheilutalo		34.2

		Kuntosali/voimailutila		43.1

		Toimisto- ja kokoustila		58.4

		Liikuntasali		65.1

		KAIKKI!!!

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp		Yhteensä

		Muu tila		4.3		14.9		7.9		72.9		100

		Uimahalli/uima-allas		0.2		15.1		1.9		82.8		100

		Hiihto-/ulkoilumaja		6		6		5.3		82.7		100

		Liikuntahalli katsomoineen		0.3		18.5		6.5		74.6		100

		Seuratalo/urheilutalo		6		18.2		6.7		69.1		100

		Kuntosali/voimailutila		2.1		25.2		11.7		61.1		100

		Toimisto- ja kokoustila		12.3		20.8		19.7		47.2		100

		Liikuntasali		2.7		35.3		20.6		41.2		100

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		18.2		6.7		69.1

		Toimisto- ja kokoustila 1996		8		11		29		52

		2006		12.3		20.8		19.7		47.2

		Liikuntasali 1996		2		14		33		51

		2006		2.7		35.3		20.6		41.2

		Kuntosali/voimailutila 1996		2		11		22		65

		2006		2.1		25.2		11.7		61.1

		Hiihto-/ulkoilumaja 1996		5		4		5		86

		2006		6		6		5.3		82.7

		Liikuntahalli katsomoineen 1996		1		7		10		82

		2006		6		6		5.3		82.7

		Uimahalli/uima-allas 1996		0		11		3		86

		2006		0.2		15.1		1.9		82.8

		Muu tila 1996		2		4		6		88

		2006		4.3		14.9		7.9		72.9

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Muu tila 1986		2		4		6		88

		2006		4.3		14.9		7.9		72.9

		Uimahalli/uima-allas 1986		0		11		3		86

		2006		0.2		15.1		1.9		82.8

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		5		4		5		86

		2006		6		6		5.3		82.7

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		1		7		10		82

		2006		6		6		5.3		82.7

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		18.2		6.7		69.1

		Kuntosali/voimailutila 1986		2		11		22		65

		2006		2.1		25.2		11.7		61.1

		Toimisto- ja kokoustila 1986		8		11		29		52

		2006		12.3		20.8		19.7		47.2

		Liikuntasali 1986		2		14		33		51

		2006		2.7		35.3		20.6		41.2

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Muu tila 1986		2		4		6		88

		2006		4		15		8		73

		Uimahalli/uima-allas 1986		0		11		3		86

		2006		0		15		2		83

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		5		4		5		86

		2006		6		6		5		83

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		1		7		10		82

		2006		0		19		7		74

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		19		7		68

		Kuntosali/voimailutila 1986		2		11		22		65

		2006		2		26		12		60

		Toimisto- ja kokoustila 1986		8		11		29		52

		2006		13		21		21		45

		Liikuntasali 1986		2		14		33		51

		2006		3		36		21		60

				Maksullinen

		Muu tila 1986		4

		2006		15

		Uimahalli/uima-allas 1986		11

		2006		15

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		4

		2006		6

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		7

		2006		19

		Seuratalo/urheilutalo 1986		9

		2006		19

		Kuntosali/voimailutila 1986		11

		2006		26

		Toimisto- ja kokoustila 1986		11

		2006		21

		Liikuntasali 1986		14

		2006		36

				1986		2006

		Hiihto-/ulkoilumaja		4		6

		Muu tila		4		15

		Uimahalli/uima-allas		11		15

		Liikuntahalli katsomoineen		7		19

		Seuratalo/urheilutalo		9		19

		Toimisto- ja kokoustila		11		21

		Kuntosali/voimailutila		11		26

		Liikuntasali		14		36





		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä



		



Yhteensä



		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä



		





		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä

Ei ole tai tp



		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä

Ei ole tai tp
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Oma

Maksullinen
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Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä

Ei ole tai tp



		



1986

2006



		Eri tehtäväaloilla hyvän asiantuntemuksen omaavien seurojen osuudet

				1986		n		1996		n		2006		n

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		805		33		479		32		551

		talousasiat ja taloudenhoito		41		807		48		484		53		552

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		801		32		476		30		548

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		725		21		425		20		537

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		788		39		473		35		524

		kilpailutuomaritoiminta		20		742		19		454		18		495

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		797		25		478		26		534

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		795		16		483		19		541

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		795		30		478		40		541

		huvi- ja juhlatoiminta		16		789		23		479		18		539

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		786		25		477		25		532

		eettiset toimintaperiaatteet		17		764		24		470		45		522

				1986		1996		2006		2016

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32		42

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53		64

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30		52

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20		35

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35		51

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18		30

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26		38

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19		28

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40		53

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18		23

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25		33

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45		54

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)								61

				1986		1996		2006		2016

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18		36

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18		26

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19		18

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20		24

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25		13

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26		13

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30		12

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32		7

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35		11

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40		10

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45		8

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53		4

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)								4

		Osa-alueita joilla hyvä asiantuntemus keskimäärin

				1986		1996		2006

		Hyvän asiantuntemus		2.6		3.3		3.5

		n		642		381		470

				1986		2006

		Vaurastuva		3		4.7

		Toimeentuleva		26		26.9

		Vakaa		60		61

		Epävakaa		9		6.2

		Velkaantuva		2		1.1

				100		100

				792		531

		Puutteellinen asiantuntemus

				1986		1996		2006

		kilpailutuomaritoiminta		42		43		46

		huvi- ja juhlatoiminta		37		31		33

		tiedotustoiminta ja markkinointi		41		30		29

		nuorisokasvatus ja -toiminta		38		39		32

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		20		21		21

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		24		13		19

		valmennus ja liikuntaohjaus		26		20		24

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		17		11		9

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		16		12		17

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		19		23		17

		eettiset toimintaperiaatteet		23		22		12

		talousasiat ja taloudenhoito		9		7		5

		Osa-alueita keskimäärin 12:sta

				1986		1996		2006		2016

		Hyvän asiantuntemus		2.6		3.3		3.5

		Puuttellinen asiantuntemus		3.1		2.8		2.4

		Hyvä asiantuntemus

				1986		1996		2006		2016

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18		23

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19		28

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18		30

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25		33

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20		35

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26		38

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32		42

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35		51

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30		52

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40		53

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45		54

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)								61

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53		64

								361

		Puutteellinen asiantuntemus

				2016

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)		4

		talousasiat ja taloudenhoito		4

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		7

		eettiset toimintaperiaatteet		8

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		10

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		11

		valmennus ja liikuntaohjaus		12

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		13

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		13

		tiedotustoiminta ja markkinointi		18

		nuorisokasvatus ja -toiminta		24

		huvi- ja juhlatoiminta		26

		kilpailutuomaritoiminta		36

				186
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		Vapaaehtoistoimijat

				1996		2006

		Vanhemmat		30		26

		Lajin edistäjät		28		28

		Liikunnan edistäjät		18		22

		Entiset aktiiviurheilijat		13		15

		Joku muu		11		9

		Nettisivusto

		On		60.7

		Ei ole		39.3

				560

		Toimintakykyä kuluttavat tekijät

				1986		1996		2006

		Talousasiat ja -hallinto		25		20		20

		Liikunta- ja kilpailutoiminnan organisointi		24		24		20

		Valmennus- ja ohjaustoiminnan järjestelyt		17		14		14

		Jäsenhuolto ja -palvelut		11		16		15

		Nuorisotoiminta		8		8		7

		Toimitila- ja liikuntapaikka-asiat		8		10		13

		Seuran ulkoinen yhteistoiminta, suhdetoiminta		4		5		6

		Seurahengen ylläpitäminen		3		3		5

				100		100		100

				710		496		583

				Seurahenki		Jäsenhuolto		Talous		Liikuntaorganisointi		Valmennus		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Tila-asiat

		Eniten kuluttaa		4.3		13		22		24.2		15.8		6.9		3.6		11.3

		Toiseksi kuluttaa		4.1		16.3		18.5		18		13.7		6		8.2		13.9

		Kolmanneksi kuluttaa		10.8		15.4		18.9		11.8		10.8		8.9		11.3		15.3

		Yhteensä		19.2		44.7		59.4		54		40.3		21.8		23.1		40.5

		Jatkuvuuden turvaaminen

		Tietoisesti paljon		42.4

		Jonkin verran		44.4

		Ei juurikaan		13.1

				Seurahenki		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Valmennus		Tila-asiat		Jäsenhuolto		Liikuntaorganisointi		Talous

		Kolmanneksi kuluttaa		10.8		8.9		11.3		10.8		15.3		15.4		11.8		18.9

		Toiseksi kuluttaa		4.1		6		8.2		13.7		13.9		16.3		18		18.5

		Eniten kuluttaa		4.3		6.9		3.6		15.8		11.3		13		24.2		22

		Yhteensä		19.2		21.8		23.1		40.3		40.5		44.7		54		59.4

				Seurahenki		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Valmennus		Tila-asiat		Jäsenhuolto		Liikuntaorganisointi		Talous

		Yhteensä		19.2		21.8		23.1		40.3		40.5		44.7		54		59.4

		Toimintakykyä kuluttavat tekijät

				1986		1996		2006

		Seurahengen ylläpitäminen		3		3		5

		Seuran ulkoinen yhteistoiminta, suhdetoiminta		4		5		6

		Toimitila- ja liikuntapaikka-asiat		8		10		13

		Nuorisotoiminta		8		8		7

		Jäsenhuolto ja -palvelut		11		16		15

		Valmennus- ja ohjaustoiminnan järjestelyt		17		14		14

		Liikunta- ja kilpailutoiminnan organisointi		24		24		20

		Talousasiat ja -hallinto		25		20		20

				100		100		100

				710		496		583
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Yhteensä



		



1986

1996

2006



		

				Erittäin paljon		Paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Paljon		Erittäin paljon

		Jäsenmäärä vähentynyt/lisääntynyt		2.8		5.8		25.8		19.1		28.8		12.1		5.8

		Liikuntaamme osallistuvien määrä väh/lis		3.6		4.7		24.1		17.4		30.7		14.8		4.9

		Tilaongelmia enemmän/vähemmän		5.1		10.8		25.1		25.9		14.4		12.2		6.5

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		3.4		13.4		30.1		36.3		11.3		4.5		0.9

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh.		1.7		8		22.4		34.2		22.1		9		2.6

		Taloustilanne on kirist/kohent		2.8		5.8		18.2		27		29.6		13.7		2.8

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent		1.3		4.3		20		31		27.5		11.6		4.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		2.7		9.2		22.3		49		10.4		3.8		2.5

		Seurahenki on kohent/laiment.		2.3		11.2		27.3		42.5		12.9		2.7		1.2

		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent.		2.3		12.6		33.7		37.1		10.4		3		0.9

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		1.9		15.8		36.8		30.6		9.2		4		1.7

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent.		0.4		1.5		7.8		45		15.1		21.2		9

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa		0.9		1.7		10.6		28.9		24.7		23.8		9.4

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		1.2		8.7		22.5		52.7		8.5		4.7		1.7

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.		5.2		10.6		27.5		28.1		16.7		8.1		3.8

		Vapaaehtoiset sitoutuvat projektim/pitkäjänt.		2.7		12.4		36.3		33.4		11.5		3.2		0.6

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		3.9		9.5		25.3		51.2		7.3		2.3		0.6

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		2.4		6.7		22.4		44.9		12.9		5.7		5.1

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		3.9		14.2		26.7		39.6		7.2		5.3		3.1

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		0.4		2		18.3		49.5		14.6		7.7		7.5

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		3.3		8.4		31.5		39.8		11.7		3.4		1.9

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		0.8		1.1		6.1		44.1		31.9		11.6		4.4

		Yhteistyö eri tahojen kanssa väh/lis		0.6		2.5		10.3		41.7		33.7		8.6		2.7

		Ammattimainen ote on lis/väh.		1.9		9		30.1		42		11.3		5		0.8

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		1.8		5.7		34.1		43.5		11.6		2		1.4

		(n=507-539)

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent.		1.9		7.8		45		15.1		30.2

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		1.9		6.1		44.1		31.9		16

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		2.4		18.3		49.5		14.6		15.2

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa		2.6		10.6		28.9		24.7		33.2

		Ammattimainen ote on lis/väh.		2.8		30.1		42		11.3		5.8

		Yhteistyö eri tahojen kanssa väh/lis		3.1		10.3		41.7		33.7		11.3

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent		5.6		20		31		27.5		15.9

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		7.5		34.1		43.5		11.6		3.4

		Liikuntaamme osallistuvien määrä väh/lis		8.3		24.1		17.4		30.7		19.7

		Jäsenmäärä vähentynyt/lisääntynyt		8.6		25.8		19.1		28.8		17.9

		Taloustilanne on kirist/kohent		8.6		18.2		27		29.6		16.5

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		9.1		22.4		44.9		12.9		10.8

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh.		9.7		22.4		34.2		22.1		11.6

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.9		22.5		52.7		8.5		6.4

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		11.7		31.5		39.8		11.7		5.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		11.9		22.3		49		10.4		6.3

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		13.4		25.3		51.2		7.3		2.9

		Seurahenki on kohent/laiment.		13.5		27.3		42.5		12.9		3.9

		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent.		14.9		33.7		37.1		10.4		3.9

		Vapaaehtoiset sitoutuvat projektim/pitkäjänt.		15.1		36.3		33.4		11.5		3.8

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.		15.8		27.5		28.1		16.7		11.9

		Tilaongelmia enemmän/vähemmän		15.9		25.1		25.9		14.4		18.7

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.3		11.3		5.4

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.7		36.8		30.6		9.2		5.7

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		18.1		26.7		39.6		7.2		8.4

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent. (n=505)		1.9		7.8		45		15.1		30.2

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa (n=511)		2.6		10.6		28.9		24.7		33.2

		Vapaaehtoiset sitoutuvat pitkäjänt./projektim (n=505)		3.8		11.5		33.4		36.3		15.1

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent (n=516)		5.6		20		31		27.5		15.9

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh. (n=516)		9.7		22.4		34.2		22.1		11.6

		Vap.eht.osaaminen on kohent/heikent. (n=512)		14.9		33.7		37.1		10.4		3.9

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.(n=501)		15.8		27.5		28.1		16.7		11.9

		Jäsenmäärä lisääntynyt/vähentynyy (n=520)		17.9		28.8		19.1		25.8		8.6

		Liikuntaamme osallistuvien määrä lis/väh (n=516)		19.7		30.7		17.4		24.1		8.3

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		1.9		6.1		44.1		31.9		16

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		7.5		34.1		43.5		11.6		3.4

		Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh		11.3		33.7		41.7		10.3		3.1

		Seurahenki on kohent/laiment.		13.5		27.3		42.5		12.9		3.9

		Taloustilanne on kohentunut/kiristynyt		16.5		29.6		27		18.2		8.6

		Tilaongelmia vähemmän/enemmän		18.7		14.4		25.9		25.1		15.9

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.3		11.3		5.4

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.7		36.8		30.6		9.2		5.7

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		2.4		18.3		49.5		14.6		15.2

		Ammattimainen ote on lis/väh.		2.8		30.1		42		11.3		5.8

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		9.1		22.4		44.9		12.9		10.8

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.9		22.5		52.7		8.5		6.4

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		11.7		31.5		39.8		11.7		5.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		11.9		22.3		49		10.4		6.3

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		13.4		25.3		51.2		7.3		2.9

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		18.1		26.7		39.6		7.2		8.4

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		ipi		Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt.		30.5		15		45.2		7.3		2

		ipi		Seurahenki on kohent/laiment.		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

		toim				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		toim		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän (n=497)		9.7		22.7		52.9		8.5		6.2

		toim		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.(n=501)		12.2		22.3		48.7		10.4		6.4

		toim

		toim				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		toim		Ammattimainen ote on lis/väh. (n=503)		11.1		30		42.2		11.1		5.6

				Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent. (n=511)		17.6		37		30.3		9.2		5.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		vap		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa (n=511)		2.5		10.6		29.4		25		32.5

		vap		Vapaaehtoiset sitoutuvat pitkäjänt./projektim. (n=505)		3.8		11.3		33.6		36.6		14.7

		vap		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent (n=516)		5.6		20		31.2		27.7		15.5

		vap		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh. (n=516)		9.9		22.3		34.9		21.7		11.2

		vap		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent. (n=512)		14.8		34		37.1		10.2		3.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh (n=489)		7.2		34.2		43.5		11.9		3.2

				Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh (n=506)		11.1		32.8		42.4		10.5		3.2

		ymp		Seurakuva/-imago on parant/huonon (n=512)		16.8		30.1		36.5		11.3		5.3

		ymp		Alue, jolta tulijat laajent./pienent. (n=507)		15.5		32.1		44.3		6.1		2

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt. (n=505)		30.5		15		45.2		7.3		2

				Seurahenki on kohent/laiment. (n=502)		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		res		Taloustilanne on kohent/kirist.(n=514)		16.3		29.6		26.8		18.5		8.8

		res		Tilaongelmia vähemmän/enemmän (n=507)		18.1		14.6		25.5		25.8		16

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		ta		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent (n=491)		9.4		22.8		44.4		13.4		10

		ta		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh. (n=504)		11.7		31.2		40.2		11.3		5.6

				Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh. (n=488)		2.5		18.9		50		13.9		14.8

				Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent. (n=494)		17.6		27.5		39.3		7.3		8.3

		osal				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		osal		Naisten toimintamahd. kohent./heikent. (n=499)		13.2		24.6		52.2		7		3

		osal		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh. (n=501)		16.4		27.5		27.3		16.6		12.2

		osal		Jäsenmäärä lisääntynyt/väh. (n=520)		17.5		28.7		18.7		26.2		8.9

		osal		Liikuntaamme osallistuvien määrä lis/väh (n=516)		19.4		30.4		17.5		24.2		8.5

		osal

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.7		22.7		52.9		8.5		6.2

				Ammattimainen ote on lis/väh.		11.1		30		42.2		11.1		5.6

				Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		12.2		22.3		48.7		10.4		6.4

				Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.6		37		30.3		9.2		5.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh		11.1		32.8		42.4		10.5		3.2

				Seurahenki on kohent/laiment.		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

				Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.5		11.3		5.3

				Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt.		30.5		15		45.2		7.3		2

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Nuorten liikunnassa kilpailullisuus väh./lis.		14.8		13.9		50		18.9		2.5

				Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		17.6		27.5		39.3		7.3		8.3
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		Naisjäsenten osuus

				1986		2006

		Nolla		5		9.9

		1-10%		7		7.4

		11-25%		19		16.5

		26-50%		49		42.3

		51-75%		10		15

		76-100%		10		8.9

		n		789		485

		ka		38		37

		med

		Jäsenten ja liikuntaan osallistujien suhde

		Liikuntaan osallistujia jäseniä enemmän		7

		Osallistujia ja jäseniä yhtä paljon		13.8

		Jäseniä 1-100 enemmän kuin liik.osallistujia		45.7

		Jäseniä yli 100 enemmän kuin liik.osal.		33.5

		Naisosallistujien osuus osallistujista

		Nolla		12

		1-10%		7.8

		11-25%		18

		26-50%		35

		51-75%		17.7

		76-100%		9.5

		n		474

		ka		37

		med		35

		Naisten osuus jäsenistössä ja liikuntaosallistujissa

				Jäsenistä		Osallistujista

		Nolla		9.9		12

		1-10%		7.4		7.8

		11-25%		16.5		18

		26-50%		42.3		35

		51-75%		15		17.7

		76-100%		8.9		9.5

		n		485		474

		ka		37		37

		med				35
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		seura kuuluu koko maan menestyksekkäimpiin seuroihin (10%:n kärki-						seurojen joukkoon)

		seura kuuluu maakunnan tai alueen kärkiseuroihin

		seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitasoa parempiin seuroihin

		seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitason seuroihin

		6. seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitasoa heikompiin seuroihin

		kilpailu- ja liikuntasaavutukset eivät kuulu seuran toimintatarkoitukseen

				1986		1996		2006				1996 ilman latua		2006 ilman latua

		Maan kärkiseuroja		11		11		13				12		13

		Maakunnan tai alueen kärkiseuroja		13		18		14				20		15

		Maakunnan tai alueen keskitasoa parempia		14		12		13				13		14

		Maakunnan tai alueen keskitasoa		31		23		23				24		25

		Maakunnan tai alueen keskitasoa heikompia		14		12		10				12		11

		Ei kuulu toimintatarkoitukseen		17		24		27				19		22

				100		100		100				100		100

				803		479		440				440		485

												1986		1996		2006		2016

				2006						18 - 30v		12		9		6		5

		On sisäistä koulutusta		42.5		44.5				31 - 40v		32		23		14		16

		Ei sisäistä koulutusta		53		55.5				41 - 50v		37		36		31		28

		tieto puuttuu		4.5						51 - 60v		13		25		28		27

		yht		100		100				61 -		3		7		21		24

		n		583		557

		Puheenjohtajan sukupuoli

				1986		1996		2006

		Nainen		13		17		21

		Mies		87		83		79

				100		100		100

				818		490		539

		Puheenjohtajan ikä

				1986 (n=814)		1996 (n=480)		2006 (n=549)		2006 ilman 86 vast. (N=419)

		18 - 30v		12		9		6		8		Tulevaisuusuhka!!

		31 - 40v		32		23		14		17

		41 - 50v		37		36		31		27

		51 - 60v		13		25		28		27

		61 -		3		7		21		21

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		814		480		549		419

		keski-ikä		43		46		50		50

		Ammattiala

				1986		1996		2006

		Liike- ja talousala		31		34		28

		Opetus- ja sosiaaliala		18		21		21

		Tekninen ala		26		20		20

		Maatalousala		7		4		2

		Muu ammattiala		18		21		28

		Yhteensä		100		100		100

		n		818		480		538

		Puheenjohtajana oloaika

				1986		1996		2006		2006 ilman 86 vast.

		0 -1v		22		16		13		13

		2 - 4v		43		45		34		36

		5 -7v		17		17		19		17

		8 -10v		8		8		14		14

		11 -		10		14		20		20

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		819		474		550		419

		Keskiarvo		4.8		5.4		7.3		7

		Johtokunnassa oloaika

				1986		1996		2006		2006 ilman 86 vast.

		0 -1v		11		6		5		5

		2 - 4v		26		24		19		20

		5 -7v		23		23		18		18

		8 -10v		15		17		17		17

		11 - 15v		11		11		15		16

		16 -		14		19		26		24

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		814		465		523		400

		Keskiarvo		8.3		9.3		11.6		11.1

		Ammattiala

				1986		1996		2006

		Muu ammattiala		18		21		28

		Maatalousala		7		4		2

		Tekninen ala		26		20		20

		Opetus- ja sosiaaliala		18		21		21

		Liike- ja talousala		31		34		28

		Yhteensä		100		100		100

		n		818		480		538
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1986

1996

2006

2016



		

				salibandy		jalkapallo		koripallo		kaukalopallo		jääkiekko		pesäpallo		lentopallo		ringette		tennis		sulkapallo		golf		keila		paini		voimistelu		naisvoimistelu		tanssi		melonta		soutu		uinti		suunnistus		hiihto		pyöräily		yleisurheilu		ammunta		kuntoliikunta		luontoliikunta

		Kaikki		490		394		700		260		415		408		591		436		665		750		514		730		798		511		619		295		471		368		492		581		488		450		603		289		510		409

		ilman yli 8000		372												503				256		430				379																						525				415

				jalkapallo		salibandy		koripallo		jääkiekko		lentopallo		sulkapallo		keila		voimistelu		naisvoimistelu		uinti		suunnistus		hiihto		pyöräily		yleisurheilu		ammunta		kuntoliikunta		luontoliikunta

		1-100		34.5		29.4		0		29.5		20		16		56.5		8.7		12.1		21.4		11.1		15		28.6		11.9		23.5		9.4		23.1

		101-200		11.8		20.6		10		8.8		14.4		20		4.3		13		15.2		32.1		4.4		19.7		17.1		15.8		23.5		22.4		23.1

		201-300		13.6		11.8		10		11.8		12.2		12		8.7		8.7		9.1		3.6		20		14.2		11.4		11.9		17.6		15.3		12.8

		301-400		7.3		5.9		20		11.8		10		12		0		17.4		15.2		14.3		11.1		10.2		8.6		9.9		11.8		17.6		10.3

		401-500		6.4		4.4		5		8.8		5.6		8		8.7		8.7		9.1		0		11.1		7.1		0		10.9		5.9		4.7		2.6

		501-600		3.6		7.4		20		8.8		12.2		16		4.3		8.7		6.1		3.6		13.3		11		8.6		12.9		5.9		14.1		5.1

		601-700		2.7		2.9		10		0		3.3		0				8.7		3		3.6		2.2		2.4		2.9		4		0		3.5		5.1

		701-800		4.5		1.5		0		2.9		2.2		0				0		6.1		0		2.2		3.1		2.9		4		11.8		2.4		2.6

		801-900		1.8		2.9		5		2.9		3.3		0				8.7		6.1		0		4.4		3.9		8.6		3				3.5		5.1

		901-1000		2.7		1.5		0		2.9		1.1		0				8.7		0		0		6.7		2.4		2.9		3				0		2.6

		1001-1100		2.7		4.4		5		6		1.1		0				4.3		0		3.6		0		0.8		0		2				1.2		0

		1101-1200		2.7		0		5		0		2.2		4				0		3		0		0		0.8		0		0				0		2.6

		1201-1300		0.9		1.5		0		0		1.1		0				4.3		0		3.6		0		0		0		1				0		0

		1301-1400		0		1.5		0		0		2.2		0						3		3.6		4.4		1.6		0		1				0		0

		1401-1500		1.8		1.5		0		2.9		1.1		4						0		3.6		2.2		1.6		0		1				0		0

		yli 1500		2.7		2.9		10		2.9		7.8		8		17.4				12.1		7.1		6.7		6.3		8.6		7.9				5.9		5.1

				jalkapallo				koripallo				lentopallo				keila				naisvoimistelu				suunnistus				pyöräily				ammunta				luontoliikunta

		1-100		34.5		1-100		0		1-100		20		1-100		56.5		1-100		12.1		1-100		11.1		1-100		28.6		1-100		23.5		1-100		23.1

		101-200		11.8		101-200		10		101-200		14.4		101-200		4.3		101-200		15.2		101-200		4.4		101-200		17.1		101-200		23.5		101-200		23.1

		201-300		13.6		201-300		10		201-300		12.2		201-300		8.7		201-300		9.1		201-300		20		201-300		11.4		201-300		17.6		201-300		12.8

		301-400		7.3		301-400		20		301-400		10		301-400		0		301-400		15.2		301-400		11.1		301-400		8.6		301-400		11.8		301-400		10.3

		401-500		6.4		401-500		5		401-500		5.6		401-500		8.7		401-500		9.1		401-500		11.1		401-500		0		401-500		5.9		401-500		2.6

		501-600		3.6		501-600		20		501-600		12.2		501-600		4.3		501-600		6.1		501-600		13.3		501-600		8.6		501-600		5.9		501-600		5.1

		601-700		2.7		601-700		10		601-700		3.3		601-700				601-700		3		601-700		2.2		601-700		2.9		601-700		0		601-700		5.1

		701-800		4.5		701-800		0		701-800		2.2		701-800				701-800		6.1		701-800		2.2		701-800		2.9		701-800		11.8		701-800		2.6

		801-900		1.8		801-900		5		801-900		3.3		801-900				801-900		6.1		801-900		4.4		801-900		8.6		801-900				801-900		5.1

		901-1000		2.7		901-1000		0		901-1000		1.1		901-1000				901-1000		0		901-1000		6.7		901-1000		2.9		901-1000				901-1000		2.6

		1001-1100		2.7		1001-1100		5		1001-1100		1.1		1001-1100				1001-1100		0		1001-1100		0		1001-1100		0		1001-1100				1001-1100		0

		1101-1200		2.7		1101-1200		5		1101-1200		2.2		1101-1200				1101-1200		3		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200				1101-1200		2.6

		1201-1300		0.9		1201-1300		0		1201-1300		1.1		1201-1300				1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300				1201-1300		0

		1301-1400		0		1301-1400		0		1301-1400		2.2		1301-1400				1301-1400		3		1301-1400		4.4		1301-1400		0		1301-1400				1301-1400		0

		1401-1500		1.8		1401-1500		0		1401-1500		1.1		1401-1500				1401-1500		0		1401-1500		2.2		1401-1500		0		1401-1500				1401-1500		0

		yli 1500		2.7		yli 1500		10		yli 1500		7.8		yli 1500		17.4		yli 1500		12.1		yli 1500		6.7		yli 1500		8.6		yli 1500				yli 1500		5.1

				salibandy				jääkiekko				sulkapallo				voimistelu				uinti				hiihto				yleisurheilu				kuntoliikunta

		1-100		29.4		1-100		29.5		1-100		16		1-100		8.7		1-100		21.4		1-100		15		1-100		11.9		1-100		9.4

		101-200		20.6		101-200		8.8		101-200		20		101-200		13		101-200		32.1		101-200		19.7		101-200		15.8		101-200		22.4

		201-300		11.8		201-300		11.8		201-300		12		201-300		8.7		201-300		3.6		201-300		14.2		201-300		11.9		201-300		15.3

		301-400		5.9		301-400		11.8		301-400		12		301-400		17.4		301-400		14.3		301-400		10.2		301-400		9.9		301-400		17.6

		401-500		4.4		401-500		8.8		401-500		8		401-500		8.7		401-500		0		401-500		7.1		401-500		10.9		401-500		4.7

		501-600		7.4		501-600		8.8		501-600		16		501-600		8.7		501-600		3.6		501-600		11		501-600		12.9		501-600		14.1

		601-700		2.9		601-700		0		601-700		0		601-700		8.7		601-700		3.6		601-700		2.4		601-700		4		601-700		3.5

		701-800		1.5		701-800		2.9		701-800		0		701-800		0		701-800		0		701-800		3.1		701-800		4		701-800		2.4

		801-900		2.9		801-900		2.9		801-900		0		801-900		8.7		801-900		0		801-900		3.9		801-900		3		801-900		3.5

		901-1000		1.5		901-1000		2.9		901-1000		0		901-1000		8.7		901-1000		0		901-1000		2.4		901-1000		3		901-1000		0

		1001-1100		4.4		1001-1100		6		1001-1100		0		1001-1100		4.3		1001-1100		3.6		1001-1100		0.8		1001-1100		2		1001-1100		1.2

		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200		4		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200		0.8		1101-1200		0		1101-1200		0

		1201-1300		1.5		1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300		4.3		1201-1300		3.6		1201-1300		0		1201-1300		1		1201-1300		0

		1301-1400		1.5		1301-1400		0		1301-1400		0		1301-1400				1301-1400		3.6		1301-1400		1.6		1301-1400		1		1301-1400		0

		1401-1500		1.5		1401-1500		2.9		1401-1500		4		1401-1500				1401-1500		3.6		1401-1500		1.6		1401-1500		1		1401-1500		0
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NAISPUHEENJOHTAJIEN OSUUS  (%)

1986 n=818; 1996 n=490; 2006 n=558; 2016 n=813
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								Naispuheenjohtajien osuus

								1986		13

								1996		17

								2006		20

								2016		26
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1986 1996 2006 2016 

Johtokunta 95 99 96 99 

Laji- ja liikuntajaostot 45 44 30 28 

Valmennusvaliokunta 18 23 12 16 

Tiedotusvaliokunta 18 19 15 15 

Kilpailuvaliokunta 25 25 16 14 

Nuorisovaliokunta 18 23 15 12

Markkinointivaliokunta 12 

Tuomarikerho 4 6 4 11 

Kuntoliikuntavaliokunta 21 18 11 9 

Työvaliokunta 17 14 7 9 

Kehittämisvaliokunta 10 11 6 6 

Juhla- tai huvitoimikunta 20 23 14 5

Naistoimikunta 27 19 10 5

(n) 835 496 439 831 

Hallintoelimiä keskim. 5,3 4,7 4,1 3,4 

ERI 
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(%)



TOIMINTA SEURASSA



TOIMINNAN PÄÄTARKOITUS V. 2016
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TOSIAKTIIVIEN JA HARVEMMIN OSALLISTUVIEN 
VAPAAEHTOISTEN LUKUMÄÄRÄ SEURAA KOHDEN 

 1986: n=825 ja n=825, 1996 n=477 ja n=439, 2006 n=529 ja n=506 ja 2016 n= 814 ja 794 
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		2016		2016



Tosiaktiivisten määrä
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Toimihenkilöt

		

						0		1		2		6		11		21		51										0		1		2		6		11		21		51

						32				249

																												32		118		249		125		153		81		32

										Toiminnan keskittyminen ryhmien tasolle

														2006		2016

										Erittäin paljon tai paljon				13		16

										Jonkin verran				22		22

								Toimihenkilöiden palkkaaminen lähitulevaisuudessa?

										2006		2016

								Erittäin tärkeää		4		7

								Tärkeää		12		16

								Jossain määrin tärkeää		21		21

								Ei lainkaan tärkeää		63		56

								Seuran jatkuvuuden turvaaminen

								2016 n=818

								Ei juurikaan, päivittäinen toiminta vie kaiken huomion				11

								Jonkin verran				45

								Paljon, huolehdimme tietoisesti seuran jatkuvuudesta				44

								Ammattimainen ote / 10v

												2006		2016

								Vähentynyt erittäin paljon				1		1

								Vähentynyt paljon				5		2

								Vähentynyt jonkin verran				11		6

								Yhtä paljon				42		32

								Lisääntynyt jonkin verran				30		31

								Lisääntynyt paljon				9		23

								Lisääntynyt erittäin paljon				2		5

								2006

										erit.t		tärkeää		jossain määrin t		ei lainkaan

								kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

								terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

								lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

								2016

																												n

								kilpaurheiluun panostaminen		18		36		27		18				143		282		212		143		780

								terveysliikuntaan panostaminen		28		41		23		7				219		321		181		53		774

								lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		52		27		12		9				395		205		95		69		764

								Kuinka tärkeää seurallenne on lähitulevaisuudessa paneutua

												2006		2016

								Kilpaurheiluun				47		54

								Terveysliikuntaan				70		69

								Lasten ja/tai nuorten toimintaan				82		79
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Vapaaehtoiset

		



Erittäin paljon tai paljon

Jonkin verran



		



2006

2016
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2016



		



2006

2016



		n814		Veht määrä

																2006		2016

								Lisääntynyt				Erittäin paljon tai paljon				6		7

												Jonkin verran				20		19

																2006		2016

								Vähentynyt				Vähentynyt erittäin paljon tai paljon				16		18

												Vähentynyt jonkin verran				27		27

				Veht löytäminen												2006		2016

								Helpompaa				Erittäin paljon tai paljon				3		2

												Jonkin verran				11		10

																2006		2016

								Vaikeampaa				Vaikeampaa erittäin paljon tai paljon				33		33

												Vaikeampaa jonkin verran				25		27

																		2016

												Määrä vähentynyt						45

												Määrä lisääntynyt						26

												Sitoutuminen projektiluonteisemmin						51

												Sitoutuminen pitkäjänteisemmin						14

												Löytäminen vaikeampaa						60

												Löytäminen helpompaa						12

				Veht sitoutuminen										2006		2016

								Projektiluonteisemmin erittäin paljon tai paljon						15		23

								Projektiluonteisemmin jonkin verran						36		28

				Tosiaktiivisten ja harvemmin osallistuvien kehitys

														1986		1996		2006		2016

												Tosiaktiivisten määrä		14		17		19		21

												Harvemmin osallistuvat		23		27		23		24
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PÄÄTOIMISIA TYÖNTEKIJÖITÄ OMAAVIEN SEUROJEN 
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OSA-AIKAISIA PALKATTUJA TYÖNTEKIJÖITÄ OMAAVIEN 
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1986 n. 6000, 1996 n. 6800, 2006 n. 14800 ja 2016 n. 28500



TOIMIHENKILÖIDEN PALKKAAMISEN TÄRKEYS 
LÄHITULEVAISUUDESSA (%)

2006 n=505 ja 2016 n=741

%
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HYVÄN ASIANTUNTEMUKSEN OMAAVIEN SEUROJEN OSUUDET ERI TEHTÄVÄALOILLA (%)

(1986 n=807, 1996 n=484, 2006 n=552 ja 2016 n=825)
%


Chart1

		huvi- ja juhlatoiminta		huvi- ja juhlatoiminta		huvi- ja juhlatoiminta		huvi- ja juhlatoiminta

		tiedotustoiminta ja markkinointi		tiedotustoiminta ja markkinointi		tiedotustoiminta ja markkinointi		tiedotustoiminta ja markkinointi

		kilpailutuomaritoiminta		kilpailutuomaritoiminta		kilpailutuomaritoiminta		kilpailutuomaritoiminta

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		yhteiskunnallinen asiantuntemus		yhteiskunnallinen asiantuntemus		yhteiskunnallinen asiantuntemus

		nuorisokasvatus ja -toiminta		nuorisokasvatus ja -toiminta		nuorisokasvatus ja -toiminta		nuorisokasvatus ja -toiminta

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)
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		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi

		valmennus ja liikuntaohjaus		valmennus ja liikuntaohjaus		valmennus ja liikuntaohjaus		valmennus ja liikuntaohjaus

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)

		eettiset toimintaperiaatteet		eettiset toimintaperiaatteet		eettiset toimintaperiaatteet		eettiset toimintaperiaatteet

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)

		talousasiat ja taloudenhoito		talousasiat ja taloudenhoito		talousasiat ja taloudenhoito		talousasiat ja taloudenhoito
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järj lajim aluekat

		Jäsenmäärä

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 (n=547)		2006 ilman 86 vastanneita (n=418)

		1--50		14		18		20		24

		51-100		16		14		16		18

		101-200		21		24		18		18

		201-500		29		28		27		24

		501-1000		13		12		12		10

		yli tuhat		7		4		7		6

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		808		484		547		418

		Keskiarvo		356		328		334		296

		Mediaani		192		177		180		149

		min						5		5

		max						8442		3500

		ka ilman max						319

										1986		1996												2006

		Hki-Tku-Tre								13		18				1. kaupunki yli 150 000 asukasta								22

		Muu kaupunki yli 50 0000 asukasta								13		14				2. kaupunki 50 000 - 149 999 asukasta								14

		3. kaupunki 20 000 - 49 999 asukasta								19		21				3. kaupunki 20 000 - 49 999 asukasta								20

		4. kaupunki 10 000 - 19 999 asukasta								10		12				4. kaupunki 10 000 - 19 999 asukasta								9

		5. taajama/kaupunki alle 10 000 asukasta								15		11				5. taajama/kaupunki alle 10 000 asukasta								17

		6. maaseutu								30		24				6. maaseutu								18

										1986		1996		2006

		1. perustettiin uutena seurana								83		78		78

		2. erosi emäseurasta ja itsenäistyi								8		12		10

		3. kaksi tai useampi seuraa yhdistyi uudeksi								2		3		3

		4. toimi aikaisemmin muuna yhdistyksenä								3		3		6

		5. jokin muu perustamishistoria,								4		4		3

										100		100		100

										818		495		559

		Kuuluu tai on kuulunut

						1986		1996		2006				1986		1996		2006

		SVUL (ennen vuotta 1994)				489		276		206								35.3

		TUL				220		74		125								21.4

		CIF				67		35		13								2.2

		Suomen Latu				42		40		59								10.1

		SLU:n aluejärjestö								346								246

		SPL				99		119

												1986		1996		2006

		1. toiminta rajoittuu lähiympäristöön (kaupunginosa, kylä yms.)										20		12		18

		2. toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle										13		11		9

		3. toiminta ulottuu koko kunnan alueelle										40		38		38

		4. toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle										27		39		35

												100		100		100

												823		488		561

		Jäsenmäärä 2006

		0-100		36.2

				17.5

		-300		14.7

				8.2

		-500		4.6

				4.9

		-700		2

				1.8

		-900		2.1

				1.4

		-1100		0.9

				0.9

		-1300		0.4

				0.7

		-1500		0.8

				0.3

		-1700		0

				0.2

		-1900		0.6

				0.5

		yli 2000		1.1

		Lajimäärä (tarkastamaton)

				ennen 1930		1930-		1940-		1950-		1960-		1970-		1980-		1990-		2000-

		1 laji		22		13		26		40		50		47		58		61		75

		2		13		9		22		16		23		20		17		17		14

		3		11		24		11		13		13		14		10		11		8

		4 tai enemmän		54		54		41		31		14		19		15		11		3

		Lajimäärä

								Niistä joilla laji

		1laji		43				44.9

		2		14.6				15.3

		3		10.8				11.3

		4		9.4				9.8

		5		6.8				7.1

		6		5.7				6

		7		1.9				2

		8		2.3				2.4

		9		0.9				0.9

		10		0.3				0.4

		ei lajikeskeinen		4.2

								ka 2,6

								med 2

				n=574				n=550

		Lajimäärä (tarkastettu)

				ennen 1930		1930-		1940-		1950-		1960-		1970-		1980-		1990-		2000-

		1 laji		24		13.3		26.1		40.9		50		48.5		58.4		61.1		75.7

		2		11.5		8.9		15.2		18.2		22.9		18.2		18.2		15.3		13.5

		3		9.4		22.2		10.9		9.1		14.6		10.6		10.4		12.5		8.1

		4 tai enemmän		55.1		55.6		47.8		31.8		12.5		22.7		13		11.1		2.7

		PUTSATUSTA JA PAINOTETUSTA

												1986		1996		2006

		1. toiminta rajoittuu lähiympäristöön (kaupunginosa, kylä yms.)										20		12		18

		2. toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle										13		11		9

		3. toiminta ulottuu koko kunnan alueelle										40		38		37

		4. toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle										27		39		36

												100		100		100

												823		488		539

				v. 2006										1996				1986

		Toiminta rajoittuu lähiympäristöön		18										12				20

		Toiminta ulottuu useammalle asuma-alueelle		9										11				13

		Toiminta ulottuu koko kunnan alueelle		37										38				40

		Toiminta ulottuu useamman kunnan alueelle		36										39				27

				100										100				100

				539										488				823



pakoski:
TÄMÄ EI LIENE OIKEIN
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toimijat

		





tarkoitus

		



%

v. 2006



Yhteistyötahot

		Perustamisvuosi												Perustamisvuosi

				1986		1996		2006								1986		1996		2006		2006

		-1917		11		7		10						-1917		11		7		8		10

		1918-1944		22		20		18						1918-1944		22		20		17		18

		1945-1960		20		17		17						1945-1960		20		17		16		17

		1961-1970		12		11		9						1961-1970		12		11		8		9

		1971-1980		20		17		12						1971-1980		20		17		11		12

		1981-1990		15		20		15						1981-1990		15		20		16		15

		1991-2000				8		14						1991-2000				8		17		14

		2001-						5						2001-						7		5

		Yhteensä		100		100		100						Yhteensä		100		100		100		100

		Keskiarvo		-53		-60		-61						Keskiarvo		-53		-60		-65		-61

		Seurojen keski-ikä		33		36		45						Seurojen keski-ikä		33		36		41		45

		n		806		479		555						n		806		479		427		555

		Perustamisvuosikymmen												Perustamisvuosikymmen

				1986		1996		2006								1986		1996		2006		2006

		-1909				3.1		5.9						-1909		5.2		3.1		4.7		5.9

		1910-				5.3		4.7						1910-		6.5		5.3		3.5		4.7

		1920-				7.9		7.8						1920-		9.9		7.9		7.3		7.8

		1930-				9.6		8.6						1930-		10.7		9.6		7.7		8.6

		1940-				9		8.7						1940-		11.3		9		8.4		8.7

		1950-				8.8		8.8						1950-		8.8		8.8		7		8.8

		1960-				10.4		9						1960-		12		10.4		8.7		9

		1970-				15.9		12.1						1970-		17.4		15.9		11.7		12.1

		1980-				19.4		14.2						1980-		18.2		19.4		15.5		14.2

		1990-				10.6		13.2						1990-				10.6		16.8		13.2

		2000-						7						2000-						8.7		7

				1986		1996		2006		2006

		Perustettu uutena		83		78		78		79

		Erosi ja itsenäistyi		8		12		10		11

		Yhdistynyt		2		3		4		3

		Aikaisemmin muuna		3		3		5		4

		Muu historia		4		4		3		3

				100		100		100		100

				818		495		559		430
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Yhteistyötahot

		



-1909

1910-

1920-

1930-

1940-

1950-

1960-

1970-

1980-

1990-

2000-



lähitulev

		

		Melkoinen tai suuri

				1986 (n=743)		1996 (n=495)		2006 (n=520)

		oikeistolaisuus		16		10		6.1

		pohjoismainen yhteistyö		18		13		8.7

		vasemmistolaisuus		20		8		9.3

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		33		9		9.3

		naisasia-aate		12		6		9.6

		työväenaate		21		9		12.3

		maanpuolustusaate		13		16		12.4

		kristilliset arvot ja ihanteet		12		17		12.7

		taloudellinen hyötyajattelu		26		26		13.8

		esteettisyys, kauneusarvot		32		31		22.7

		isänmaallisuus		38		34		29.6

		kotiseutuaate ja -kiintymys		47		42		32.3

		suomalaisuusaate		45		43		35.4

		yhdistysdemokratia		51		45		39.2

		luontoaate ja -harrastus		47		46		39.8

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		57		48		40.6

		kulttuuriperinteen vaaliminen		37		41		41.4

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		85		81		67.3

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		82		77		69.7

		nuorisokasvatus		79		72		72.3

		tapakasvatus, käytöstavat		73		71		74.4

		terveet ja raittiit elämäntavat		83		79		81.1

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		96		94		94

		Keskiarvot

		oikeistolaisuus		0.28

		vasemmistolaisuus		0.35

		naisasia-aate		0.35

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		0.37

		työväenaate		0.39

		pohjoismainen yhteistyö		0.44

		maanpuolustusaate		0.56

		kristilliset arvot ja ihanteet		0.67

		taloudellinen hyötyajattelu		0.67

		esteettisyys, kauneusarvot		0.84

		isänmaallisuus		0.97

		kotiseutuaate ja -kiintymys		1.06

		suomalaisuusaate		1.08

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		1.21

		luontoaate ja -harrastus		1.22

		yhdistysdemokratia		1.26

		kulttuuriperinteen vaaliminen		1.29

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		1.82

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		1.87

		tapakasvatus, käytöstavat		1.94

		nuorisokasvatus		2.01

		terveet ja raittiit elämäntavat		2.12

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		2.52

				Melkoinen tai suuri

		oikeistolaisuus		6.1

		pohjoismainen yhteistyö		8.7

		vasemmistolaisuus		9.3

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		9.3

		naisasia-aate		9.6

		työväenaate		12.3

		maanpuolustusaate		12.4

		kristilliset arvot ja ihanteet		12.7

		taloudellinen hyötyajattelu		13.8

		esteettisyys, kauneusarvot		22.7

		isänmaallisuus		29.6

		kotiseutuaate ja -kiintymys		32.3

		suomalaisuusaate		35.4

		yhdistysdemokratia		39.2

		luontoaate ja -harrastus		39.8

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		40.6

		kulttuuriperinteen vaaliminen		41.4

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		67.3

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		69.7

		nuorisokasvatus		72.3

		tapakasvatus, käytöstavat		74.4

		terveet ja raittiit elämäntavat		81.1

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		94





lähitulev

		





lajikirjo

		



Melkoinen tai suuri



tarjonta

		



1986 (n=743)

1996 (n=495)

2006 (n=520)



Jäsenmäärä

		

																		2006		2016

		Vaikutamme ympäristöömme, jotta se olisi toiminnallemme suotuisampi																10.2

		Kamppailemme ympäristömme resursseista ja mahdollisuuksista kilpailijoidemme kanssa																5.4

		Keskitymme toiminnassamme ensisijaisesti seuran sisäisiin asioihin																15.8

		Pyrimme toimintamme kautta saamaan ympäristön tahot kiinnostumaan meistä																10.6

		Olemme yhteistyössä kunnan ja lähiseurojen kanssa tarvittavassa määrin																17.1

		Tarjoamme palvelujamme avoimesti kaikille halukkaille																40.8

																		100

																		461

												1986																2006		2016

		1. seura tunnetaan lähinnä vain omassa toimintaympäristössään										13		seura tunnetaan lähinnä vain omassa toimintaympäristössään														21		26

		2. seura tunnetaan koko paikkakunnalla										24		seura tunnetaan koko paikkakunnalla														28		23

		3. seura tunnetaan laajalti maakunnassa										20		seura tunnetaan laajalti maakunnassa														25		21

		valtakunnallisesti järjestön piirissä										26		seura tunnetaan koko maassa														23		26

		4. seura tunnetaan koko maassa										13		seura tunnetaan laajalti kansainvälisestikin														3		4

		5. seura tunnetaan laajalti kansainvälisestikin										4																100		100

																												548		826

								1986		1996		2006

		Rento - Jäykkä						1.3		1.2		1.2

		jäsen- johtokeskeinen						1.8		1.6		1.5

		Tuttavallinen -vieras						1.3		1.3		1.2

		Iloinen - vakava						1.4		1.4		1.3

		Liikuntakorosteinen - lajikorosteinen						2.3		2.2		2.1

		Sopuisa - eripurainen						1.3		1.3		1.4

		Leppoisa - jännittynyt						1.3		1.3		1.3

		Tasa-arvoinen - eriarvoinen						1.3		1.4		1.3

		Leikkimielinen - tosikkomainen						1.6		1.5		1.5

		Vapaamielinen - vanhoillinen						1.5		1.6		1.5

		Vapaa- velvoitteellinen						1.7		1.6		2

		Pyyteetön - hyötypyyteinen						1.6		1.6		1.5

		seurakeskeinen - lajikeskeinen										2.1

		Ympäristöstrategia

		Sulkeutumis		15.8

		Perinteinen		17.1

		Ottamis		5.4

		Muokkaamis		10.2

		Saamis		10.6

		Antamis		40.8





Jäsenmäärä

		



%



naiset johtoelimissä

		



2006

2016



perv ja kuntatyp

		

				v.1996		v.2006

		Lasten vanhemmat		30		26

		Lajin edistäjät		28		28

		Liikunnan edistäjät		18		21

		Entiset aktiiviurheilijat		13		15

		Muut		11		10





perv ja kuntatyp

		



v.1996

v.2006



tilat

		

		1. kansallisen menestykseen ja valiotasoon pyrkiminen kilpaurheilussa tai

				liikuntasaavutuksissa (valiovoimistelu yms.)

		2. alueelliseen (maakunnalliseen) menestykseen ja kärkitasoon pyrkiminen

				kilpaurheilussa tai liikuntasaavutuksissa

		3. kilpaurheilun tai liikuntasaavutusten edistäminen ilman alueellisia tai

				kansallisia saavutustavoitteita

		4. seuran jäsenten liikunta- ja ulkoiluharrastuksen edistäminen ilman

				saavutustavoitteita

		5. ei vain jäsenten, vaan muidenkin paikkakuntalaisten liikunta- ja

				ulkoiluharrastuksen edistäminen

		6. nuorisokasvatus liikunnan ja urheilun avulla

		7. toiminnalla on useita tasavertaisia tarkoituksia, joita kuvaa		yhdistelmä

												2006		%		% Vastanneista				Ilman latuyhdistyksiä

		Kansallinen kilpailumenestys										37		6.35		6.76				37		7.03		7.47

		Kansallinen kilpailumenestys ja jokin muu*										99		16.98		18.10				94		17.87		18.99

		Alemman tason kilpaurheilu										52		8.92		9.51				52		9.89		10.51

		Alemman tason kilpaurheilu ja jokin muu **										95		16.30		17.37				93		17.68		18.79

		Liikuntaharrastuksen edistäminen										157		26.93		28.70				120		22.81		24.24

		Liikuntaharrastuksen edistäminen ja jokin muu ***										70		12.01		12.80				59		11.22		11.92

		Nuorisokasvatus										37		6.35		6.76				36		6.84		7.27

		Tietopuuttuu										36		6.17						35		6.65

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										136				24.86				131				26.46

		Kilpaurheilun jossain muodossa										283				51.74				276				55.76

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										385				70.38				331				66.87

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										225				41.13				211				42.63

																				Ilman latuyhdistyksiä

												1986		1996		2006				1996		2006

		Kansallinen kilpailumenestys										7		6		6				6		8

		Kansallinen kilpailumenestys ja jokin muu*										24		18		18				20		19

		Alemman tason kilpaurheilu										11		13		10				14		11

		Alemman tason kilpaurheilu ja jokin muu **										27		19		17				21		19

		Liikuntaharrastuksen edistäminen										19		29		29				24		24

		Liikuntaharrastuksen edistäminen ja jokin muu ***										9		11		13				11		12

		Nuorisokasvatus										3		4		7				4		7

		n										779		477		547				437		495

												1986		1996		2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa														25

		Kilpaurheilun jossain muodossa														52

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua														70

		Nuorisokasvatus jossain muodossa														41

										2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa								25

		Kilpaurheilun jossain muodossa								52

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua								70

		Nuorisokasvatus jossain muodossa								41

												1986		2006

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										29		24

		Tavoitteellinen kilpaurheilu jossain muodossa										48		52				Tässä vain vaihtoehdot 1 ja2

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										71		69

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										53		41

												1986 (n=779)		2006 (n=552)

		Kansallinen kilpailumenestys jossain muodossa										29		24

		Kilpaurheilu jossain muodossa										66		52				Tässä vaihtoehdot 1-3

		Liikunnan edistäminen jossain muodossa ilman kilpaurheilua										64		69

		Nuorisokasvatus jossain muodossa										53		41

				1986		2006		2016

		Tieto puuttuu		6		5		0

		Nuorisokasvatus		3		6		2

		Monialaseurat		35		42		47

		Kuntoseurat		26		30		25

		Kilpaseurat		30		16		26

		PAREMMUUSARVIOT

								1986		1996		2016

		Ei kuulu toimintatarkoitukseen						17		24		17

		Maakunnan keskitasoa heikompi						14		12		24

		Maakunnan keskitasoa						31		23		18

		Maakunnan keskitasoa parempi						14		12		18

		Maakunnan kärkiseuroja						13		18		16

		Maan kärkiseuroja						11		11		17





tilat

		



2006



asiantunt

		



1986

2006



toimkyky kuluu

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



muutos

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



jäsen ja osal

		



1986 (n=779)

2006 (n=552)



pj

		



1986

2006

2016



jäsenmäärä lajeit

		



1986

1996

2016



				"Vakiintunutta yhteistyötä"

														n816

												2006		2016

						Kansanterveysjärjestöt ja/tai Soveli								5

						Poliittiset järjestöt						11		6

						Työmarkkinajärjestöt						11		7

						CIF 2006/FSI 2016						4		9

						Puolustuslaitos						13		10

						Opiskelijajärjestöt						11		11

						Kansalais-/työväenopistot						11		12

						Vammaisurheilujärjestöt								13

						Joku muu yhteisö						7		13

						Eläkelläisjärjestöt						16		15

						Kunnan sos. ja terv. toimi						17		17

						TUL						24		17

						Yliopistot/korkeakoulut						13		18

						Olympiayhdistys (2006)/Olympiakomitea (2016)?						5		18

						Kirkko/srk:t yms.						19		19

						Lions, Rotaryt yms.						21		20

						Kuntoliikuntajärjestöt						29		20

						Kunnan kulttuuritoimi						23		21

						Ok:n alueellinen urheiluakatemia								22

						Muu kunnalistoimi						17		22

						Päiväkodit						24		29

						Kylätmk/asukasyhdistykset						28		30

						Työpaikat						35		33

						Paikallinen seuraparlamentti/-yhdistys						31		33

						Kunnan sivistystoimi						30		33

						Kunnan nuorisotoimi						50		42

						SLU 2006/Valo 2016						55		48

						Liikunta- ja urheiluopistot								55

						Kunnan tekninen toimi						47		57

						Tiedotusvälineet						61		71

						Liikunnan aluejärjestö						70		73

						Kodit						71		74

						Kunnan koulutoimi						70		74

						Yritykset						70		74

						Paikalliset seurat						75		89

						Kunnan liikuntatoimi						92		90

						Lajiliitto/-liitot						75		91

												2006		2016

						Kunnan kulttuuritoimi						23		21

						Muu kunnallistoimi						17		22

						Kunnan sivistystoimi						30		33

						Kunnan nuorisotoimi						50		42

						Kunnan tekninen toimi						47		57

						Kunnan koulutoimi						70		74

						Kunnan liikuntatoimi						92		90

								2006		2016

						Kansanterveysjärjestö/Soveli				5

						CIF2006/FSI2016		4		9

						Vammaisurheilujärjestöt				13

						TUL		24		17

						Olympiakomitea				18

						Kuntoliikuntajärjestöt		29		20

						OK:n alueellinen urheiluakatemia				22

						Paikallinen seuraparlamentti/-yhdistys		31		33

						SLU 2006/ Valo 2016		55		48

						Liikunta- ja urheiluopistot				55

						Liikunnan aluejärjestöt		70		73

						Paikalliset seurat		75		89

						Lajiliitot		75		91

								2006		2016

						Poliittiset järjestöt		11		6

						Työmarkkinajärjestöt		11		7

						Puolustuslaitos		13		10

						Opiskelijajärjestöt		11		11

						Kansalais- ja työväenopistot		11		12

						Joku muu yhteisö		7		13

						Eläkelläisjärjestöt		16		15

						Yliopistot ja korkeakoulut		13		18

						Kirkko ja srk:t		19		19

						Lions, Rotaryt yms.		21		20

						Päiväkodit		24		29

						Kylätmk/asukasyhdistykset		28		30

						Työpaikat		35		33

						Tiedotusvälineet		61		71

						Kodit		71		74

						Yritykset		70		74





		



5



		



2006

2016



		



2006

2016



		



2006

2016



		



2006

2016



		

				Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

		tila- ja olosuhdekysymykset		44.6		34.5		14.6		6.3

		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

		vapaaehtoisten aktivointi		63.6		26.7		7.3		2.4

		talousasiat		43.2		48		8.1		0.7

		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen		53.7		31.8		11		3.5

		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen		18.8		38.1		32.1		11.1

		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		velkojen hoito		11.4		13.1		11.2		64.3

		nykyisten toimintamuotojen kehittäminen		34.7		49.3		13.7		2.4

		uusien toimintamuotojen luominen		20.3		33.2		33.6		12.9

		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen		4.6		11.3		21.5		62.6

		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		lajiristiriitojen tasoittaminen		5.4		15.3		24.1		55.1

		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen		24.8		43.3		22.1		9.8

		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

				Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen		4.6		11.3		21.5		62.6

		lajiristiriitojen tasoittaminen		5.4		15.3		24.1		55.1

		velkojen hoito		11.4		13.1		11.2		64.3

		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen		18.8		38.1		32.1		11.1

		uusien toimintamuotojen luominen		20.3		33.2		33.6		12.9

		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen		24.8		43.3		22.1		9.8

		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		nykyisten toimintamuotojen kehittäminen		34.7		49.3		13.7		2.4

		talousasiat		43.2		48		8.1		0.7

		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		tila- ja olosuhdekysymykset		44.6		34.5		14.6		6.3

		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen		53.7		31.8		11		3.5

		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

		vapaaehtoisten aktivointi		63.6		26.7		7.3		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		aa		muuta kieltä kuin seuran valtakieltä puhuvien palvelu		3.5		11.3		26.7		58.6

		aa		luonnon kuormittamisen vähentäminen		13.9		23.7		37.3		25.1

		aa		tasa-arvoisuuden ja suvaitsevaisuuden edistäminen		15.4		35.9		34.2		14.5

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ta		kilpaurheiluun panostaminen		14.2		33.3		25.8		26.6

		ta		terveysliikuntaan panostaminen		32.3		37.8		22.2		7.7

		ta		lasten ja/tai nuorten toimintaan panostaminen		58.6		23.1		11.4		6.9

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		res		velkojen hoito (n=482)		11.4		13.1		11.2		64.3

		res		talousasiat (n=526)		43.2		48		8.1		0.7

		res		tila- ja olosuhde-kysymykset (n=522)		44.6		34.5		14.6		6.3

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		toim		uusien toimintamuotojen luominen (n=507)		20.5		32.7		33.5		13.2

				nykyisten toimintamuotojen kehittäminen (n=522)		34.7		49.3		13.7		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		vap		vapaaehtoisväen laadun kohottaminen (n=514)		18.8		38.1		32.1		11.1

		vap		vapaaehtoisten pitkäjänteinen sitouttaminen (n=513)		24.8		43.3		22.1		9.8

		vap		vapaaehtoistoimijoiden lisääminen (n=527)		53.7		31.8		11		3.5

		vap		vapaaehtoisten aktivointi (n=526)		63.6		26.7		7.3		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ymp		yhteistyön lisääminen toimintaympäristössä		17.5		46.2		30		6.2

		ymp		yhteistyön lisääminen erityisesti kunnan kanssa		20.7		41.5		30.3		7.5

		ymp		seurakuvan/-imagon parantaminen		27.7		46		20.9		5.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		hal		toimihenkilön/-löiden palkkaaminen (n=502)		4.6		11.6		20.9		62.9

		hal

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		ipi		lajiristiriitojen tasoittaminen*		6		17		28		49

		ipi		seurakulttuurin luominen/vahvistaminen		12.2		35.8		37.1		14.9

		ipi		seuran yhteishengen lisääminen		27.3		48.4		21.9		2.4

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää

		osal		uusien jäsenten hankkiminen		43.9		39		14.8		2.4

		osal		jäsenmäärän ylläpitäminen		51.7		35.1		10.8		2.3

						Erittäin tärkeää		Tärkeää		Jossain määrin tärkeää		Ei lainkaan tärkeää
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						%		Pitäis olla aineistossa

		Laji		Seuroja nettisivujen perusteella 25.4.2007						Aineistossa		% aineistosta

		jalkapallo		1000		11.1		65		112		19.2

		salibandy/sähly		850		9.4		55		70		12.0

		yleisurheilu		850		9.4		55		105		18.0

		keilailu		764		8.5		49		24		4.1

		hiihto		734		8.2		48		132		22.6

		lentopallo		714		7.9		46		97		16.6

		jääkiekko		467		5.2		30		36		6.2

		pesäpallo		411		4.6		27		17		2.9

		suunnistus		400		4.4		26		49		8.4

		ratsastus		400		4.4		26		10		1.7

		Svoli		394		4.4		26		54		9.3				voimistelu 24+naisvoimistelu 33 + rytminen 2

		autourheilu		320		3.6		21		8		1.4

		ammunta		310		3.4		20		18		3.1

		veneily		266		3.0		17		5		0.9

		koripallo		250		2.8		16		21		3.6

		moottoriliitto		250		2.8		16		12		2.1				Moottoriurheilu 12= autourh8+4 moottoripyörä

		tennis		199		2.2		13		20		3.4

		purjehdus		170		1.9		11		8		1.4

		pyöräily		130		1.4		8		37		6.3

		uinti		130		1.4		8		29		5.0

		kaukalopallo		126		1.4		8		22		3.8

		sulkapallo		125		1.4		8		25		4.3

		golf		124		1.4		8		10		1.7

		paini		121		1.3		8		13		2.2

		judo		118		1.3		8		7		1.2

		nyrkkeily		105		1.2		7		8		1.4

		karate		102		1.1		7		5		0.9

		soutu		84		0.9		5		18		3.1

		alppihiihto		80		0.9		5		8		1.4

		tanssi		78		0.9		5		16		2.7

		melonta		74		0.8		5		20		3.4

		taitoluistelu		69		0.8		4		1		0.2

		mäkihyppy		67		0.7		4		5		0.9

		pöytätennis		67		0.7		4		8		1.4

		taekwondo		63		0.7		4		5		0.9

		luistelu		62		0.7		4		9		1.5

		ringette		53		0.6		3		7		1.2

		jousiammunta		53		0.6		3		5		0.9

		squash		30		0.3		2		6		1.0

		voimanosto		29		0.3		2		16		2.7

		miekkailu		23		0.3		1		4		0.7

		freestyle		10		0.1		1				0.0

		painonnosto								5		0.9

		kuntosali								8		1.4

		kuntoliikunta								87		14.9

								%

				1986		1996		2006

		Jalkapallo		21		29		19

		Salibandy/sähly		0		15		12

		Yleisurheilu		28		20		18

		Keilailu		1		1		4

		Hiihto		35		26		23

		Lentopallo		31		22		17

		Jääkiekko		10		10		6

		Pesäpallo		6		5		3

		Suunnistus		14		12		8

		Ratsastus		2		3		2

		Naisvoimistelu		15		12		6

		Autourheilu		2		3		1

		Ammunta		5		5		3

		Veneily						1

		Koripallo		7		4		4

		Moottoripyöräurheilu		2		1		1

		Tennis		9		6		3

		Purjehdus		2		2		1

		Pyöräily		8		9		6

		Kaukalopallo		7		8		4

		Sulkapallo		2		6		4

		Golf		0		1		2

		Paini		3		3		2

		Soutu		2		2		3

		Alppihiihto		2		2		1

		Tanssi		4		3		3

		Melonta		2		4		3

		Mäkihyppy						1

		Pöytätennis		5		3		1

		Taekwondo						1

		Luistelu		3		2		2

		Ringette						1

		Jousiammunta		2		0.4		1

		Squash		2		2		1

		Miekkailu

		Freestyle

		Moottoriveneurheilu		1		2

		(Teline)voimistelu		4		1		4

		Uinti		7		4		5

		Kuntoliikunta		41		27		15

		Luontoliikunta		6		7		7

		Palloilu		0		3		1

		Voimanosto						3

		Rullaluistelu						0.5

		Ampumahiihto						1

		Ei- lajikeskeiset						4

				Lähde koski 2000, 105-106

		PUTSASTUSTA

								%

				1986		1996		2006

		Hiihto		35		26		21

		Jalkapallo		21		29		20

		Yleisurheilu		28		20		18

		Kuntoliikunta		41		27		16

		Lentopallo		31		22		16

		Salibandy/sähly		0		15		12

		Suunnistus		14		12		8

		Naisvoimistelu		15		12		6

		Jääkiekko		10		10		6

		Pyöräily		8		9		6

		Luontoliikunta		6		7		6

		Uinti		7		4		5

		Tennis		9		6		4

		Koripallo		7		4		4

		Kaukalopallo		7		8		4

		(Teline)voimistelu		4		1		4

		Sulkapallo		2		6		4

		Keilailu		1		1		4

		Ei- lajikeskeiset						4

		Pesäpallo		6		5		3

		Ammunta		5		5		3

		Tanssi		4		3		3

		Soutu		2		2		3

		Melonta		2		4		3

		Pöytätennis		5		3		2

		Paini		3		3		2

		Ratsastus		2		3		2

		Autourheilu		2		3		2

		Purjehdus		2		2		2

		Luistelu		1		1		2

		Golf		0		1		2

		Moottoripyöräurheilu		2		1		1

		Alppihiihto		2		2		1

		Jousiammunta		2		0.4		1

		Voimanosto		2		3		1

		Squash		1				1

		Moottoriveneurheilu		1		2		1

		Palloilu		0		3		1

		Veneily						1

		Mäkihyppy						1

		Taekwondo						1

		Ringette				1		1

		Miekkailu						1

		Rullaluistelu						1

		Ampumahiihto						1

				Lähde koski 2000, 105-106

		Freestyle





		Melkoisena tai suuren eri aatteiden merkitystä toiminnalleen pitävien seurojen osuudet

				1986		1996		2006

		nuorisokasvatus		79		72		72

		terveet ja raittiit elämäntavat		83		79		81

		tapakasvatus, käytöstavat		73		71		74

		sääntöjen ja reilun pelin kunnioitus		96		94		94

		kristilliset arvot ja ihanteet		12		17		13

		maanpuolustusaate		13		16		12

		isänmaallisuus		38		34		30

		suomalaisuusaate		45		43		36

		yrittäminen, eteenpäin pyrkiminen		82		77		70

		kulttuuriperinteen vaaliminen		37		41		42

		yhdistysdemokratia		51		45		39

		seuran itsenäisyys, riippumattomuus		85		81		67

		oikeistolaisuus		16		10		6

		vasemmistolaisuus		20		8		9

		yhteiskunnallinen luokkatietoisuus		33		9		9

		työväenaate		21		9		12

		naisasia-aate		12		6		10

		rauha, ystävyys, yhteisymmärrys		57		48		41

		taloudellinen hyötyajattelu		26		26		14

		pohjoismainen yhteistyö		18		13		9

		kotiseutuaate ja -kiintymys		47		42		32

		luontoaate ja -harrastus		47		46		40

		esteettisyys, kauneusarvot		32		31		23

		joku muu						f 39

		Vähintään pari kertaa kuukaudessa tarjottavaa toimintaa

				1986		1996		2006				1996 ilman latua		2006 ilman latua

		nuorisotoimintaa alle 15 v		62		61		57				66		60

		valmennus-, ohjaus-, ja harjoitus-…………………………………………………………………

		tilaisuuksia "aktiiveille"		79		72		60				77		63

		kilpailuja, otteluita		61		57		46				62		50

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		55		57		59				57		58

		erityisliikuntaa perheille		9		11		11				12		12

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		10		14		17				15		17

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		39		34		31				35		32

		jäseniltoja, illanviettoja		4		8		5				7		4

		ohjattua kerhotoimintaa (val-

		mentaja-,.tuomarikerho yms.)		7		9		7				10		7

		liikuntatapahtumia tai -kursseja

		muille kuin seuran jäsenille						7						7

		seuran toiminnan esittely/

		markkinointitilaisuudet						3						3

		Tarjontaa ylipäätään

				1986		1996		2006

		nuorisotoimintaa alle 15 v		66		79		80

		valmennus-, ohjaus-, ja harjoitus-…………………………………………………………………

		tilaisuuksia "aktiiveille"		84		88		88

		kilpailuja, otteluita		80		87		85

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		74		85		91

		erityisliikuntaa perheille		20		55		52

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		14		43		45

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		40		57		59

		jäseniltoja, illanviettoja		64		90		90

		ohjattua kerhotoimintaa (val-

		mentaja-,.tuomarikerho yms.)		23		55		54

		liikuntatapahtumia tai -kursseja

		muille kuin seuran jäsenille						68

		seuran toiminnan esittely/

		markkinointitilaisuudet						76

		Tarjontaa ylipäätään

				1986		1996		2006

		liik.tapahtumia tai -kursseja ei-jäsenille						67

		seuran toiminnan esittelytilaisuudet						75

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		14		43		44

		erityisliikuntaa perheille		20		55		51

		ohjattua kerhotoimintaa		23		55		54

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		40		57		60

		nuorisotoimintaa alle 15 v		66		79		81

		kilpailuja, otteluita		80		87		87

		liikuntaa "aktiiveille"		84		88		88

		jäseniltoja, illanviettoja		64		90		90

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		74		85		91

		Vähintään pari kertaa kuukaudessa tarjottavaa toimintaa

				1986		1996		2006

		seuran toiminnan esittelytilaisuudet						3

		jäseniltoja, illanviettoja		4		8		5

		liik.tapahtumia tai -kursseja ei-jäsenille						7

		ohjattua kerhotoimintaa		7		9		7

		erityisliikuntaa perheille		9		11		11

		erityisliikuntaa "ikääntyneille"		10		14		17

		kuntosalitoimintaa, "lihashuoltoa"		39		34		31

		kilpailuja, otteluita		61		57		46

		nuorisotoimintaa alle 15 v		62		61		57

		liikuntaa "tavallisille" jäsenille		55		57		59

		liikuntaa "aktiiveille"		79		72		60





		



1986

1996

2006



		



1986

1996

2006



		

				1986		1996		2006

		1--50		14		18		20

		51--100		16		14		17

		101--200		21		24		17

		201--500		29		28		27

		501--1000		13		12		12

		yli tuhat		7		4		7

		yhteensä		100		100		100

		n		808		484		527

		keskiarvo		356		328		329

		mediaani		192		177		172

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 (n=527)		2006 ilman 86 vastanneita (n=404)

		1--50		14		18		20		25

		51--100		16		14		17		18

		101--200		21		24		17		17

		201--500		29		28		27		23

		501--1000		13		12		12		11

		yli tuhat		7		4		7		6

		yhteensä		100		100		100		100

		n		808		484		527		404

		keskiarvo		356		328		329		292

		mediaani		192		177		172		141

		Putsastusta

				%

		Enintään 100		37.2

		-200		17.1

		-300		14.6

		-400		8.1

		-500		4.4

		-600		4.9

		-700		2.1

		-800		1.7

		-900		1.1

		-1000		1.5

		-1100		1

		-1200		0.9

		-1300		0.4

		-1400		0.6

		-1500		0.7

		-1600		0.4

		-1700		0

		-1800		0.2

		-1900		0.6

		-2000		0.4

		Yli 2000		1.1

				1986		1996		2006

		Alle 35v		67		61		54

		35-49v		22		23		22

		Yli 50v		11		16		24

				2006		2016

		Alle 13v		18		24

		13-18v		14		14

		19-34v		20		21

		35-64v		39		29

		Yli 64		9		12

				1986 (n=808)		1996 (n=484)		2006 ilman 86 vastanneita (n=404)

		1--50		14		18		25

		51--100		16		14		18

		101--200		21		24		17

		201--500		29		28		23

		501--1000		13		12		11

		yli tuhat		7		4		6

		yhteensä		100		100		100

		n		808		484		404

		keskiarvo		356		328		292

		mediaani		192		177		141

				%

		At most 100		37.2

		-200		17.1

		-300		14.6

		-400		8.1

		-500		4.4

		-600		4.9

		-700		2.1

		-800		1.7

		-900		1.1

		-1000		1.5

		-1100		1

		-1200		0.9

		-1300		0.4

		-1400		0.6

		-1500		0.7

		-1600		0.4

		-1700		0

		-1800		0.2

		-1900		0.6

		-2000		0.4

		Over 2000		1.1
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1986 (n=808)

1996 (n=484)

2006 (n=527)

2006 ilman 86 vastanneita (n=404)



		



%



		



Alle 35v

35-49v

Yli 50v



		



2006



		



1986 (n=808)

1996 (n=484)

2006 ilman 86 vastanneita (n=404)



		



%



		



2006

2016



		

				1986		(n)		1996		(n)		2006		(n)

		Tuomarikerho		33		13		47		15		17		22

		Kehittämisvk		42		37		59		25		34		33

		Koulutusvk		55		38		63		26		40		44

		Työvk		41		77		45		38		25		43

		Tiedotusvk		59		74		66		43		42		87

		Valmennusvk		34		63		43		41		26		66

		Nuorisovk		46		95		57		64		43		81

		Huvitmk		56		135		62		75		49		82

		Kuntoliik.vk		43		115		55		51		32		62

		Kilpailuvk		33		99		44		54		24		86

		Naisvk		98		217		98		76		92		58

		Lajijaostot		28		219		32		131		28		171

		Johtokunta		34		609		38		351		32		550

		Naisten osuus keskimäärin

		ilman naistoimikuntaa		41.8				50.9				39.2

				1986		(n)		1996		(n)		2006		(n)

		Johtokunta		34		609		38		351		32		550

		Lajijaostot		28		219		32		131		28		171

		Naisvk		98		217		98		76		92		58

		Kilpailuvk		33		99		44		54		24		86

		Kuntoliik.vk		43		115		55		51		32		62

		Huvitmk		56		135		62		75		49		82

		Nuorisovk		46		95		57		64		43		81

		Valmennusvk		34		63		43		41		26		66

		Tiedotusvk		59		74		66		43		42		87

		Työvk		41		77		45		38		25		43

		Koulutusvk		55		38		63		26		40		44

		Kehittämisvk		42		37		59		25		34		33

		Tuomarikerho		33		13		47		15		17		22

		Naisten osuus keskimäärin

		ilman naistoimikuntaa		41.8				50.9				39.2





		



1986

1996

2006



		

				Maaseutu		Taajama alle 10 000		10 000- 19 999		20 000 - 49 999		Kaupunki yli 50 000 as

		1940-l tai ennen		56		37		47		26		30

		50- ja 60-luku		12		14		19		24		19

		70- ja 80-luku		33		26		13		30		29

		1990-		10		22		21		21		22





		



1940-l tai ennen

50- ja 60-luku

70- ja 80-luku

1990-



				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Yhteensä

		Muu tila		4.7		16.5		8.7		30

		Hiihto-/ulkoilumaja		6.6		6.6		5.9		19.2

		Liikuntahalli katsomoineen		0.4		20.5		7.2		28.1

		Uimahalli/uima-allas		0.2		16.7		2.1		30

		Seuratalo/urheilutalo		6.6		20.1		7.4		34.2

		Kuntosali/voimailutila		2.3		27.9		12.9		43.1

		Toimisto- ja kokoustila		13.7		23		21.8		58.4

		Liikuntasali		3		39.1		23		65.1

		(n=527)

		Tähän kysymykseen jotain vastanneet !!!

				Yhteensä

		Muu tila		30

		Hiihto-/ulkoilumaja		19.2

		Liikuntahalli katsomoineen		28.1

		Uimahalli/uima-allas		30

		Seuratalo/urheilutalo		34.2

		Kuntosali/voimailutila		43.1

		Toimisto- ja kokoustila		58.4

		Liikuntasali		65.1

		KAIKKI!!!

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp		Yhteensä

		Muu tila		4.3		14.9		7.9		72.9		100

		Uimahalli/uima-allas		0.2		15.1		1.9		82.8		100

		Hiihto-/ulkoilumaja		6		6		5.3		82.7		100

		Liikuntahalli katsomoineen		0.3		18.5		6.5		74.6		100

		Seuratalo/urheilutalo		6		18.2		6.7		69.1		100

		Kuntosali/voimailutila		2.1		25.2		11.7		61.1		100

		Toimisto- ja kokoustila		12.3		20.8		19.7		47.2		100

		Liikuntasali		2.7		35.3		20.6		41.2		100

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		18.2		6.7		69.1

		Toimisto- ja kokoustila 1996		8		11		29		52

		2006		12.3		20.8		19.7		47.2

		Liikuntasali 1996		2		14		33		51

		2006		2.7		35.3		20.6		41.2

		Kuntosali/voimailutila 1996		2		11		22		65

		2006		2.1		25.2		11.7		61.1

		Hiihto-/ulkoilumaja 1996		5		4		5		86

		2006		6		6		5.3		82.7

		Liikuntahalli katsomoineen 1996		1		7		10		82

		2006		6		6		5.3		82.7

		Uimahalli/uima-allas 1996		0		11		3		86

		2006		0.2		15.1		1.9		82.8

		Muu tila 1996		2		4		6		88

		2006		4.3		14.9		7.9		72.9

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Muu tila 1986		2		4		6		88

		2006		4.3		14.9		7.9		72.9

		Uimahalli/uima-allas 1986		0		11		3		86

		2006		0.2		15.1		1.9		82.8

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		5		4		5		86

		2006		6		6		5.3		82.7

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		1		7		10		82

		2006		6		6		5.3		82.7

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		18.2		6.7		69.1

		Kuntosali/voimailutila 1986		2		11		22		65

		2006		2.1		25.2		11.7		61.1

		Toimisto- ja kokoustila 1986		8		11		29		52

		2006		12.3		20.8		19.7		47.2

		Liikuntasali 1986		2		14		33		51

		2006		2.7		35.3		20.6		41.2

				Oma		Maksullinen		Ilmaiskäytössä		Ei ole tai tp

		Muu tila 1986		2		4		6		88

		2006		4		15		8		73

		Uimahalli/uima-allas 1986		0		11		3		86

		2006		0		15		2		83

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		5		4		5		86

		2006		6		6		5		83

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		1		7		10		82

		2006		0		19		7		74

		Seuratalo/urheilutalo 1986		7		9		15		68

		2006		6		19		7		68

		Kuntosali/voimailutila 1986		2		11		22		65

		2006		2		26		12		60

		Toimisto- ja kokoustila 1986		8		11		29		52

		2006		13		21		21		45

		Liikuntasali 1986		2		14		33		51

		2006		3		36		21		60

				Maksullinen

		Muu tila 1986		4

		2006		15

		Uimahalli/uima-allas 1986		11

		2006		15

		Hiihto-/ulkoilumaja 1986		4

		2006		6

		Liikuntahalli katsomoineen 1986		7

		2006		19

		Seuratalo/urheilutalo 1986		9

		2006		19

		Kuntosali/voimailutila 1986		11

		2006		26

		Toimisto- ja kokoustila 1986		11

		2006		21

		Liikuntasali 1986		14

		2006		36

				1986		2006

		Hiihto-/ulkoilumaja		4		6

		Muu tila		4		15

		Uimahalli/uima-allas		11		15

		Liikuntahalli katsomoineen		7		19

		Seuratalo/urheilutalo		9		19

		Toimisto- ja kokoustila		11		21

		Kuntosali/voimailutila		11		26

		Liikuntasali		14		36
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Maksullinen

Ilmaiskäytössä



		



Yhteensä
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Maksullinen
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Oma

Maksullinen
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Ei ole tai tp



		



%

Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä



		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä



		



Oma

Maksullinen

Ilmaiskäytössä

Ei ole tai tp



		



1986

2006



		Eri tehtäväaloilla hyvän asiantuntemuksen omaavien seurojen osuudet

				1986		n		1996		n		2006		n

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		805		33		479		32		551

		talousasiat ja taloudenhoito		41		807		48		484		53		552

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		801		32		476		30		548

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		725		21		425		20		537

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		788		39		473		35		524

		kilpailutuomaritoiminta		20		742		19		454		18		495

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		797		25		478		26		534

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		795		16		483		19		541

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		795		30		478		40		541

		huvi- ja juhlatoiminta		16		789		23		479		18		539

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		786		25		477		25		532

		eettiset toimintaperiaatteet		17		764		24		470		45		522

				1986		1996		2006		2016

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32		42

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53		64

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30		52

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20		35

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35		51

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18		30

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26		38

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19		28

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40		53

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18		23

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25		33

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45		54

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)								61

				1986		1996		2006

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53

		Osa-alueita joilla hyvä asiantuntemus keskimäärin

				1986		1996		2006

		Hyvän asiantuntemus		2.6		3.3		3.5

		n		642		381		470

				1986		2006

		Vaurastuva		3		4.7

		Toimeentuleva		26		26.9

		Vakaa		60		61

		Epävakaa		9		6.2

		Velkaantuva		2		1.1

				100		100

				792		531

		Puutteellinen asiantuntemus

				1986		1996		2006

		kilpailutuomaritoiminta		42		43		46

		huvi- ja juhlatoiminta		37		31		33

		tiedotustoiminta ja markkinointi		41		30		29

		nuorisokasvatus ja -toiminta		38		39		32

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		20		21		21

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		24		13		19

		valmennus ja liikuntaohjaus		26		20		24

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		17		11		9

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		16		12		17

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		19		23		17

		eettiset toimintaperiaatteet		23		22		12

		talousasiat ja taloudenhoito		9		7		5

		Osa-alueita keskimäärin 12:sta

				1986		1996		2006

		Hyvän asiantuntemus		2.6		3.3		3.5

		Puuttellinen asiantuntemus		3.1		2.8		2.4

		Hyvä asiantuntemus

				1986		1996		2006		2016

		huvi- ja juhlatoiminta		16		23		18		23

		tiedotustoiminta ja markkinointi		30		16		19		28

		kilpailutuomaritoiminta		20		19		18		30

		yhteiskunnallinen asiantuntemus		24		25		25		33

		nuorisokasvatus ja -toiminta		14		21		20		35

		jäsenhuoltoasiat (huolto, vakuutus, yms.)		16		25		26		38

		seuratoiminnan suunnittelu ja johtaminen		23		33		32		42

		kilpailu- ja liikuntatoiminnan organisointi		33		39		35		51

		valmennus ja liikuntaohjaus		27		32		30		52

		yhdistyslakiasiat (verotus, kirjanpito, yms.)		30		30		40		53

		eettiset toimintaperiaatteet		17		24		45		54

		yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasiat (uusi)								61

		talousasiat ja taloudenhoito		41		48		53		64
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1996
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1986

2006



		



1986

1996

2006

2016



		

		Vapaaehtoistoimijat

				1996		2006

		Vanhemmat		30		26

		Lajin edistäjät		28		28

		Liikunnan edistäjät		18		22

		Entiset aktiiviurheilijat		13		15

		Joku muu		11		9

		Nettisivusto

		On		60.7

		Ei ole		39.3

				560

		Toimintakykyä kuluttavat tekijät

				1986		1996		2006

		Talousasiat ja -hallinto		25		20		20

		Liikunta- ja kilpailutoiminnan organisointi		24		24		20

		Valmennus- ja ohjaustoiminnan järjestelyt		17		14		14

		Jäsenhuolto ja -palvelut		11		16		15

		Nuorisotoiminta		8		8		7

		Toimitila- ja liikuntapaikka-asiat		8		10		13

		Seuran ulkoinen yhteistoiminta, suhdetoiminta		4		5		6

		Seurahengen ylläpitäminen		3		3		5

				100		100		100

				710		496		583

				Seurahenki		Jäsenhuolto		Talous		Liikuntaorganisointi		Valmennus		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Tila-asiat

		Eniten kuluttaa		4.3		13		22		24.2		15.8		6.9		3.6		11.3

		Toiseksi kuluttaa		4.1		16.3		18.5		18		13.7		6		8.2		13.9

		Kolmanneksi kuluttaa		10.8		15.4		18.9		11.8		10.8		8.9		11.3		15.3

		Yhteensä		19.2		44.7		59.4		54		40.3		21.8		23.1		40.5

		Jatkuvuuden turvaaminen

		Tietoisesti paljon		42.4

		Jonkin verran		44.4

		Ei juurikaan		13.1

				Seurahenki		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Valmennus		Tila-asiat		Jäsenhuolto		Liikuntaorganisointi		Talous

		Kolmanneksi kuluttaa		10.8		8.9		11.3		10.8		15.3		15.4		11.8		18.9

		Toiseksi kuluttaa		4.1		6		8.2		13.7		13.9		16.3		18		18.5

		Eniten kuluttaa		4.3		6.9		3.6		15.8		11.3		13		24.2		22

		Yhteensä		19.2		21.8		23.1		40.3		40.5		44.7		54		59.4

				Seurahenki		Nuorisotoim.		Ulkoinen yhteist.		Valmennus		Tila-asiat		Jäsenhuolto		Liikuntaorganisointi		Talous

		Yhteensä		19.2		21.8		23.1		40.3		40.5		44.7		54		59.4

		Toimintakykyä kuluttavat tekijät

				1986		1996		2006

		Seurahengen ylläpitäminen		3		3		5

		Seuran ulkoinen yhteistoiminta, suhdetoiminta		4		5		6

		Toimitila- ja liikuntapaikka-asiat		8		10		13

		Nuorisotoiminta		8		8		7

		Jäsenhuolto ja -palvelut		11		16		15

		Valmennus- ja ohjaustoiminnan järjestelyt		17		14		14

		Liikunta- ja kilpailutoiminnan organisointi		24		24		20

		Talousasiat ja -hallinto		25		20		20

				100		100		100

				710		496		583
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Yhteensä



		



1986

1996

2006



		

				Erittäin paljon		Paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Paljon		Erittäin paljon

		Jäsenmäärä vähentynyt/lisääntynyt		2.8		5.8		25.8		19.1		28.8		12.1		5.8

		Liikuntaamme osallistuvien määrä väh/lis		3.6		4.7		24.1		17.4		30.7		14.8		4.9

		Tilaongelmia enemmän/vähemmän		5.1		10.8		25.1		25.9		14.4		12.2		6.5

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		3.4		13.4		30.1		36.3		11.3		4.5		0.9

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh.		1.7		8		22.4		34.2		22.1		9		2.6

		Taloustilanne on kirist/kohent		2.8		5.8		18.2		27		29.6		13.7		2.8

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent		1.3		4.3		20		31		27.5		11.6		4.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		2.7		9.2		22.3		49		10.4		3.8		2.5

		Seurahenki on kohent/laiment.		2.3		11.2		27.3		42.5		12.9		2.7		1.2

		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent.		2.3		12.6		33.7		37.1		10.4		3		0.9

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		1.9		15.8		36.8		30.6		9.2		4		1.7

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent.		0.4		1.5		7.8		45		15.1		21.2		9

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa		0.9		1.7		10.6		28.9		24.7		23.8		9.4

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		1.2		8.7		22.5		52.7		8.5		4.7		1.7

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.		5.2		10.6		27.5		28.1		16.7		8.1		3.8

		Vapaaehtoiset sitoutuvat projektim/pitkäjänt.		2.7		12.4		36.3		33.4		11.5		3.2		0.6

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		3.9		9.5		25.3		51.2		7.3		2.3		0.6

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		2.4		6.7		22.4		44.9		12.9		5.7		5.1

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		3.9		14.2		26.7		39.6		7.2		5.3		3.1

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		0.4		2		18.3		49.5		14.6		7.7		7.5

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		3.3		8.4		31.5		39.8		11.7		3.4		1.9

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		0.8		1.1		6.1		44.1		31.9		11.6		4.4

		Yhteistyö eri tahojen kanssa väh/lis		0.6		2.5		10.3		41.7		33.7		8.6		2.7

		Ammattimainen ote on lis/väh.		1.9		9		30.1		42		11.3		5		0.8

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		1.8		5.7		34.1		43.5		11.6		2		1.4

		(n=507-539)

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent.		1.9		7.8		45		15.1		30.2

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		1.9		6.1		44.1		31.9		16

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		2.4		18.3		49.5		14.6		15.2

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa		2.6		10.6		28.9		24.7		33.2

		Ammattimainen ote on lis/väh.		2.8		30.1		42		11.3		5.8

		Yhteistyö eri tahojen kanssa väh/lis		3.1		10.3		41.7		33.7		11.3

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent		5.6		20		31		27.5		15.9

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		7.5		34.1		43.5		11.6		3.4

		Liikuntaamme osallistuvien määrä väh/lis		8.3		24.1		17.4		30.7		19.7

		Jäsenmäärä vähentynyt/lisääntynyt		8.6		25.8		19.1		28.8		17.9

		Taloustilanne on kirist/kohent		8.6		18.2		27		29.6		16.5

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		9.1		22.4		44.9		12.9		10.8

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh.		9.7		22.4		34.2		22.1		11.6

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.9		22.5		52.7		8.5		6.4

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		11.7		31.5		39.8		11.7		5.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		11.9		22.3		49		10.4		6.3

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		13.4		25.3		51.2		7.3		2.9

		Seurahenki on kohent/laiment.		13.5		27.3		42.5		12.9		3.9

		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent.		14.9		33.7		37.1		10.4		3.9

		Vapaaehtoiset sitoutuvat projektim/pitkäjänt.		15.1		36.3		33.4		11.5		3.8

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.		15.8		27.5		28.1		16.7		11.9

		Tilaongelmia enemmän/vähemmän		15.9		25.1		25.9		14.4		18.7

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.3		11.3		5.4

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.7		36.8		30.6		9.2		5.7

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		18.1		26.7		39.6		7.2		8.4

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Riitaisuus seurassa lisäänt/vähent. (n=505)		1.9		7.8		45		15.1		30.2

		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa (n=511)		2.6		10.6		28.9		24.7		33.2

		Vapaaehtoiset sitoutuvat pitkäjänt./projektim (n=505)		3.8		11.5		33.4		36.3		15.1

		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent (n=516)		5.6		20		31		27.5		15.9

		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh. (n=516)		9.7		22.4		34.2		22.1		11.6

		Vap.eht.osaaminen on kohent/heikent. (n=512)		14.9		33.7		37.1		10.4		3.9

		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh.(n=501)		15.8		27.5		28.1		16.7		11.9

		Jäsenmäärä lisääntynyt/vähentynyy (n=520)		17.9		28.8		19.1		25.8		8.6

		Liikuntaamme osallistuvien määrä lis/väh (n=516)		19.7		30.7		17.4		24.1		8.3

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Alue, jolta tulijat pienent/laajent.		1.9		6.1		44.1		31.9		16

		Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh		7.5		34.1		43.5		11.6		3.4

		Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh		11.3		33.7		41.7		10.3		3.1

		Seurahenki on kohent/laiment.		13.5		27.3		42.5		12.9		3.9

		Taloustilanne on kohentunut/kiristynyt		16.5		29.6		27		18.2		8.6

		Tilaongelmia vähemmän/enemmän		18.7		14.4		25.9		25.1		15.9

		Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.3		11.3		5.4

		Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.7		36.8		30.6		9.2		5.7

				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh.		2.4		18.3		49.5		14.6		15.2

		Ammattimainen ote on lis/väh.		2.8		30.1		42		11.3		5.8

		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent		9.1		22.4		44.9		12.9		10.8

		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.9		22.5		52.7		8.5		6.4

		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh.		11.7		31.5		39.8		11.7		5.3

		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		11.9		22.3		49		10.4		6.3

		Naisten toimintamahd. kohent./heikent.		13.4		25.3		51.2		7.3		2.9

		Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		18.1		26.7		39.6		7.2		8.4

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		ipi		Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt.		30.5		15		45.2		7.3		2

		ipi		Seurahenki on kohent/laiment.		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

		toim				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		toim		Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän (n=497)		9.7		22.7		52.9		8.5		6.2

		toim		Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.(n=501)		12.2		22.3		48.7		10.4		6.4

		toim

		toim				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		toim		Ammattimainen ote on lis/väh. (n=503)		11.1		30		42.2		11.1		5.6

				Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent. (n=511)		17.6		37		30.3		9.2		5.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		vap		Vapaaehtoisten löytäminen helpom/vaikeampaa (n=511)		2.5		10.6		29.4		25		32.5

		vap		Vapaaehtoiset sitoutuvat pitkäjänt./projektim. (n=505)		3.8		11.3		33.6		36.6		14.7

		vap		Vapaaehtoisten määrä lis/vähent (n=516)		5.6		20		31.2		27.7		15.5

		vap		Seuratoimijat aktiivisempia/ väh. (n=516)		9.9		22.3		34.9		21.7		11.2

		vap		Vapeht.osaaminen on kohent/heikent. (n=512)		14.8		34		37.1		10.2		3.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Muista kunnista tulevien osallist lis/ väh (n=489)		7.2		34.2		43.5		11.9		3.2

				Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh (n=506)		11.1		32.8		42.4		10.5		3.2

		ymp		Seurakuva/-imago on parant/huonon (n=512)		16.8		30.1		36.5		11.3		5.3

		ymp		Alue, jolta tulijat laajent./pienent. (n=507)		15.5		32.1		44.3		6.1		2

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt. (n=505)		30.5		15		45.2		7.3		2

				Seurahenki on kohent/laiment. (n=502)		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		res		Taloustilanne on kohent/kirist.(n=514)		16.3		29.6		26.8		18.5		8.8

		res		Tilaongelmia vähemmän/enemmän (n=507)		18.1		14.6		25.5		25.8		16

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		ta		Kilpaurheilun asema vahvis/heikent (n=491)		9.4		22.8		44.4		13.4		10

		ta		Aikuisten harrasteliikunta lis./ väh. (n=504)		11.7		31.2		40.2		11.3		5.6

				Nuorten liikunnassamme kilpailullisuus lis/väh. (n=488)		2.5		18.9		50		13.9		14.8

				Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent. (n=494)		17.6		27.5		39.3		7.3		8.3

		osal				Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

		osal		Naisten toimintamahd. kohent./heikent. (n=499)		13.2		24.6		52.2		7		3

		osal		Halukkaiden lasten ja nuorten määrä kasv/väh. (n=501)		16.4		27.5		27.3		16.6		12.2

		osal		Jäsenmäärä lisääntynyt/väh. (n=520)		17.5		28.7		18.7		26.2		8.9

		osal		Liikuntaamme osallistuvien määrä lis/väh (n=516)		19.4		30.4		17.5		24.2		8.5

		osal

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Lajikulttuuri/t ohjaa enemmän/vähemmän		9.7		22.7		52.9		8.5		6.2

				Ammattimainen ote on lis/väh.		11.1		30		42.2		11.1		5.6

				Toiminta keskittynyt ryhmiin enemmän/väh.		12.2		22.3		48.7		10.4		6.4

				Seuran toimintatavat ovat kehit/heikent.		17.6		37		30.3		9.2		5.9

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Yhteistyö eri tahojen kanssa lis/väh		11.1		32.8		42.4		10.5		3.2

				Seurahenki on kohent/laiment.		13.7		26.7		42.9		13.1		3.6

				Seurakuva/-imago on parant/huonon		16.8		30.1		36.5		11.3		5.3

				Riitaisuus seurassa vähent./lisäänt.		30.5		15		45.2		7.3		2

						Erittäin paljon tai paljon		Jonkin verran		Yhtä paljon		Jonkin verran		Erittäin paljon tai paljon

				Nuorten liikunnassa kilpailullisuus väh./lis.		14.8		13.9		50		18.9		2.5

				Lapsilähtöisyys lisääntynyt/vähent.		17.6		27.5		39.3		7.3		8.3
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		Naisjäsenten osuus

				1986		2006

		Nolla		5		9.9

		1-10%		7		7.4

		11-25%		19		16.5

		26-50%		49		42.3

		51-75%		10		15

		76-100%		10		8.9

		n		789		485

		ka		38		37

		med

		Jäsenten ja liikuntaan osallistujien suhde

		Liikuntaan osallistujia jäseniä enemmän		7

		Osallistujia ja jäseniä yhtä paljon		13.8

		Jäseniä 1-100 enemmän kuin liik.osallistujia		45.7

		Jäseniä yli 100 enemmän kuin liik.osal.		33.5

		Naisosallistujien osuus osallistujista

		Nolla		12

		1-10%		7.8

		11-25%		18

		26-50%		35

		51-75%		17.7

		76-100%		9.5

		n		474

		ka		37

		med		35

		Naisten osuus jäsenistössä ja liikuntaosallistujissa

				Jäsenistä		Osallistujista

		Nolla		9.9		12

		1-10%		7.4		7.8

		11-25%		16.5		18

		26-50%		42.3		35

		51-75%		15		17.7

		76-100%		8.9		9.5

		n		485		474

		ka		37		37

		med				35
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		seura kuuluu koko maan menestyksekkäimpiin seuroihin (10%:n kärki-						seurojen joukkoon)

		seura kuuluu maakunnan tai alueen kärkiseuroihin

		seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitasoa parempiin seuroihin

		seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitason seuroihin

		6. seura kuuluu maakunnan tai alueen keskitasoa heikompiin seuroihin

		kilpailu- ja liikuntasaavutukset eivät kuulu seuran toimintatarkoitukseen

				1986		1996		2006				1996 ilman latua		2006 ilman latua

		Maan kärkiseuroja		11		11		13				12		13

		Maakunnan tai alueen kärkiseuroja		13		18		14				20		15

		Maakunnan tai alueen keskitasoa parempia		14		12		13				13		14

		Maakunnan tai alueen keskitasoa		31		23		23				24		25

		Maakunnan tai alueen keskitasoa heikompia		14		12		10				12		11

		Ei kuulu toimintatarkoitukseen		17		24		27				19		22

				100		100		100				100		100

				803		479		440				440		485

				2006

		On sisäistä koulutusta		42.5		44.5

		Ei sisäistä koulutusta		53		55.5

		tieto puuttuu		4.5

		yht		100		100

		n		583		557

		Puheenjohtajan sukupuoli

				1986		1996		2006

		Nainen		13		17		21

		Mies		87		83		79

				100		100		100

				818		490		539

		Puheenjohtajan ikä

				1986 (n=814)		1996 (n=480)		2006 (n=549)		2006 ilman 86 vast. (N=419)

		18 - 30v		12		9		6		8		Tulevaisuusuhka!!

		31 - 40v		32		23		14		17

		41 - 50v		37		36		31		27

		51 - 60v		13		25		28		27

		61 -		3		7		21		21

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		814		480		549		419

		keski-ikä		43		46		50		50

		Ammattiala

				1986		1996		2006

		Liike- ja talousala		31		34		28

		Opetus- ja sosiaaliala		18		21		21

		Tekninen ala		26		20		20

		Maatalousala		7		4		2

		Muu ammattiala		18		21		28

		Yhteensä		100		100		100

		n		818		480		538

		Puheenjohtajana oloaika

				1986		1996		2006		2006 ilman 86 vast.

		0 -1v		22		16		13		13

		2 - 4v		43		45		34		36

		5 -7v		17		17		19		17

		8 -10v		8		8		14		14

		11 -		10		14		20		20

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		819		474		550		419

		Keskiarvo		4.8		5.4		7.3		7

		Johtokunnassa oloaika

				1986		1996		2006		2006 ilman 86 vast.

		0 -1v		11		6		5		5

		2 - 4v		26		24		19		20

		5 -7v		23		23		18		18

		8 -10v		15		17		17		17

		11 - 15v		11		11		15		16

		16 -		14		19		26		24

		Yhteensä		100		100		100		100

		n		814		465		523		400

		Keskiarvo		8.3		9.3		11.6		11.1

		Ammattiala

				1986		1996		2006

		Muu ammattiala		18		21		28

		Maatalousala		7		4		2

		Tekninen ala		26		20		20

		Opetus- ja sosiaaliala		18		21		21

		Liike- ja talousala		31		34		28

		Yhteensä		100		100		100

		n		818		480		538
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1986 (n=814)

1996 (n=480)

2006 (n=549)

2006 ilman 86 vast. (N=419)



		

				salibandy		jalkapallo		koripallo		kaukalopallo		jääkiekko		pesäpallo		lentopallo		ringette		tennis		sulkapallo		golf		keila		paini		voimistelu		naisvoimistelu		tanssi		melonta		soutu		uinti		suunnistus		hiihto		pyöräily		yleisurheilu		ammunta		kuntoliikunta		luontoliikunta

		Kaikki		490		394		700		260		415		408		591		436		665		750		514		730		798		511		619		295		471		368		492		581		488		450		603		289		510		409

		ilman yli 8000		372												503				256		430				379																						525				415

				jalkapallo		salibandy		koripallo		jääkiekko		lentopallo		sulkapallo		keila		voimistelu		naisvoimistelu		uinti		suunnistus		hiihto		pyöräily		yleisurheilu		ammunta		kuntoliikunta		luontoliikunta

		1-100		34.5		29.4		0		29.5		20		16		56.5		8.7		12.1		21.4		11.1		15		28.6		11.9		23.5		9.4		23.1

		101-200		11.8		20.6		10		8.8		14.4		20		4.3		13		15.2		32.1		4.4		19.7		17.1		15.8		23.5		22.4		23.1

		201-300		13.6		11.8		10		11.8		12.2		12		8.7		8.7		9.1		3.6		20		14.2		11.4		11.9		17.6		15.3		12.8

		301-400		7.3		5.9		20		11.8		10		12		0		17.4		15.2		14.3		11.1		10.2		8.6		9.9		11.8		17.6		10.3

		401-500		6.4		4.4		5		8.8		5.6		8		8.7		8.7		9.1		0		11.1		7.1		0		10.9		5.9		4.7		2.6

		501-600		3.6		7.4		20		8.8		12.2		16		4.3		8.7		6.1		3.6		13.3		11		8.6		12.9		5.9		14.1		5.1

		601-700		2.7		2.9		10		0		3.3		0				8.7		3		3.6		2.2		2.4		2.9		4		0		3.5		5.1

		701-800		4.5		1.5		0		2.9		2.2		0				0		6.1		0		2.2		3.1		2.9		4		11.8		2.4		2.6

		801-900		1.8		2.9		5		2.9		3.3		0				8.7		6.1		0		4.4		3.9		8.6		3				3.5		5.1

		901-1000		2.7		1.5		0		2.9		1.1		0				8.7		0		0		6.7		2.4		2.9		3				0		2.6

		1001-1100		2.7		4.4		5		6		1.1		0				4.3		0		3.6		0		0.8		0		2				1.2		0

		1101-1200		2.7		0		5		0		2.2		4				0		3		0		0		0.8		0		0				0		2.6

		1201-1300		0.9		1.5		0		0		1.1		0				4.3		0		3.6		0		0		0		1				0		0

		1301-1400		0		1.5		0		0		2.2		0						3		3.6		4.4		1.6		0		1				0		0

		1401-1500		1.8		1.5		0		2.9		1.1		4						0		3.6		2.2		1.6		0		1				0		0

		yli 1500		2.7		2.9		10		2.9		7.8		8		17.4				12.1		7.1		6.7		6.3		8.6		7.9				5.9		5.1

				jalkapallo				koripallo				lentopallo				keila				naisvoimistelu				suunnistus				pyöräily				ammunta				luontoliikunta

		1-100		34.5		1-100		0		1-100		20		1-100		56.5		1-100		12.1		1-100		11.1		1-100		28.6		1-100		23.5		1-100		23.1

		101-200		11.8		101-200		10		101-200		14.4		101-200		4.3		101-200		15.2		101-200		4.4		101-200		17.1		101-200		23.5		101-200		23.1

		201-300		13.6		201-300		10		201-300		12.2		201-300		8.7		201-300		9.1		201-300		20		201-300		11.4		201-300		17.6		201-300		12.8

		301-400		7.3		301-400		20		301-400		10		301-400		0		301-400		15.2		301-400		11.1		301-400		8.6		301-400		11.8		301-400		10.3

		401-500		6.4		401-500		5		401-500		5.6		401-500		8.7		401-500		9.1		401-500		11.1		401-500		0		401-500		5.9		401-500		2.6

		501-600		3.6		501-600		20		501-600		12.2		501-600		4.3		501-600		6.1		501-600		13.3		501-600		8.6		501-600		5.9		501-600		5.1

		601-700		2.7		601-700		10		601-700		3.3		601-700				601-700		3		601-700		2.2		601-700		2.9		601-700		0		601-700		5.1

		701-800		4.5		701-800		0		701-800		2.2		701-800				701-800		6.1		701-800		2.2		701-800		2.9		701-800		11.8		701-800		2.6

		801-900		1.8		801-900		5		801-900		3.3		801-900				801-900		6.1		801-900		4.4		801-900		8.6		801-900				801-900		5.1

		901-1000		2.7		901-1000		0		901-1000		1.1		901-1000				901-1000		0		901-1000		6.7		901-1000		2.9		901-1000				901-1000		2.6

		1001-1100		2.7		1001-1100		5		1001-1100		1.1		1001-1100				1001-1100		0		1001-1100		0		1001-1100		0		1001-1100				1001-1100		0

		1101-1200		2.7		1101-1200		5		1101-1200		2.2		1101-1200				1101-1200		3		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200				1101-1200		2.6

		1201-1300		0.9		1201-1300		0		1201-1300		1.1		1201-1300				1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300				1201-1300		0

		1301-1400		0		1301-1400		0		1301-1400		2.2		1301-1400				1301-1400		3		1301-1400		4.4		1301-1400		0		1301-1400				1301-1400		0

		1401-1500		1.8		1401-1500		0		1401-1500		1.1		1401-1500				1401-1500		0		1401-1500		2.2		1401-1500		0		1401-1500				1401-1500		0

		yli 1500		2.7		yli 1500		10		yli 1500		7.8		yli 1500		17.4		yli 1500		12.1		yli 1500		6.7		yli 1500		8.6		yli 1500				yli 1500		5.1

				salibandy				jääkiekko				sulkapallo				voimistelu				uinti				hiihto				yleisurheilu				kuntoliikunta

		1-100		29.4		1-100		29.5		1-100		16		1-100		8.7		1-100		21.4		1-100		15		1-100		11.9		1-100		9.4

		101-200		20.6		101-200		8.8		101-200		20		101-200		13		101-200		32.1		101-200		19.7		101-200		15.8		101-200		22.4

		201-300		11.8		201-300		11.8		201-300		12		201-300		8.7		201-300		3.6		201-300		14.2		201-300		11.9		201-300		15.3

		301-400		5.9		301-400		11.8		301-400		12		301-400		17.4		301-400		14.3		301-400		10.2		301-400		9.9		301-400		17.6

		401-500		4.4		401-500		8.8		401-500		8		401-500		8.7		401-500		0		401-500		7.1		401-500		10.9		401-500		4.7

		501-600		7.4		501-600		8.8		501-600		16		501-600		8.7		501-600		3.6		501-600		11		501-600		12.9		501-600		14.1

		601-700		2.9		601-700		0		601-700		0		601-700		8.7		601-700		3.6		601-700		2.4		601-700		4		601-700		3.5

		701-800		1.5		701-800		2.9		701-800		0		701-800		0		701-800		0		701-800		3.1		701-800		4		701-800		2.4

		801-900		2.9		801-900		2.9		801-900		0		801-900		8.7		801-900		0		801-900		3.9		801-900		3		801-900		3.5

		901-1000		1.5		901-1000		2.9		901-1000		0		901-1000		8.7		901-1000		0		901-1000		2.4		901-1000		3		901-1000		0

		1001-1100		4.4		1001-1100		6		1001-1100		0		1001-1100		4.3		1001-1100		3.6		1001-1100		0.8		1001-1100		2		1001-1100		1.2

		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200		4		1101-1200		0		1101-1200		0		1101-1200		0.8		1101-1200		0		1101-1200		0

		1201-1300		1.5		1201-1300		0		1201-1300		0		1201-1300		4.3		1201-1300		3.6		1201-1300		0		1201-1300		1		1201-1300		0

		1301-1400		1.5		1301-1400		0		1301-1400		0		1301-1400				1301-1400		3.6		1301-1400		1.6		1301-1400		1		1301-1400		0

		1401-1500		1.5		1401-1500		2.9		1401-1500		4		1401-1500				1401-1500		3.6		1401-1500		1.6		1401-1500		1		1401-1500		0

		yli 1500		2.9		yli 1500		2.9		yli 1500		8		yli 1500				yli 1500		7.1		yli 1500		6.3		yli 1500		7.9		yli 1500		5.9
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VUOSITULOT KESKIMÄÄRIN SEURAA KOHDEN (€)
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TULONHANKINTAMUOTOJEN OSUUDET (%)

(1986 n=756; 1996 n=424; 2006 n=339; 2016 n=712) 
%


Chart1
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								Kuvio: Kulubudjetiltaan 40 suurimman seuran lajijakauma (n=40)

										Jalkapallo				12

										Yleisseura				9

										Jääkiekko				6

										Uinti				3

										Voimistelu				3

										Taitoluistelu				2

										Cheerleading				1

										Pesäpallo				1

										Ratsastus				1

										Salibandy				1

										Tennis				1

										Yleisurheilu				1

										Velkaantuva seura - vahvasti alijäämää										3

										Epävakaa seura - alijäämää										55

										Vakaa seura - tasapainossa										532

										Toimeentuleva seura - ylijäämää										204

										Vaurastuva seura - vahvasti ylijäämää										34

										1986						39,000

										1996						35,000

										2006						56,000

										2016						125,000

										Varsinainen toiminta						62										Varsinainen toiminta 62,0								Varsinainen toiminta				Varainhankinta				Jäsenmaksut				Kunta-avustus

										Jäsenmaksut						8.3										Jäsenmaksut 8,3								62				24.9				8.3				4.7

										Varainhankinta						24.9										Varainhankinta 24,9

										Kunta-avustus						4.7										Kunta-avustus 4,7

														%

										Varsinainen toiminta				62				56473569

										Jäsenmaksut				8				7582883

										Varainhankinta				22				19808451

										Kunta-avustus				5				4322548

										Muut avustukset				3				2836272

																		91023723

												1986		1996		2006		2016

								Muut avustukset				6		9		6		3

								Kunta-avustus				11		10		14		5

								Jäsenmaksut				5		8		27		8

								Varainhankinta				39		43		27		22

								Varsinainen toiminta				39		30		26		62

												100		100		100		100
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Seuran kulujen mukaan 40 suurimman seuran lajijakauma
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SEUROJEN KÄYTTÄMÄT TILAT JA NIIDEN OMISTUS 2016 
(N=835) 
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MUUTOSTEN KOKONAISTARKASTELUA JA 
TULEVAISUUTTA



MUUTOSSUUNNAT AVOVASTAUSTEN PERUSTEELLA VUONNA 2016 
(F;  MAININTOJA YHTEENSÄ 1931)
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YHTEENVETOA JA POHDINTAA

Yhteiskunnan ja liikuntakulttuurin muutokset näkyvät myös 
seurojen kehityksessä

Seuroilla menee suhteellisen hyvin

Vapaaehtoisten sitoutuminen ja aktiivisuus on jo monen 
seuran kasvamisen ja kehittymisen “pullonkaula”

Seurakentän keskeisimmät trendit: eriytyminen, 
monimuotoistuminen, ammattimaistuminen ja kustannustason 
nousu



KIITOKSET 
MIELENKIINNOSTA!

Email:
pasi.koski@utu.fi

pasi.maenpaa@utu.fi

mailto:pasi.koski@utu.fi
mailto:pasi.maenpaa@utu.fi
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