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Taustaa toteutetusta kyselystä
• Aula Research sai toimeksiannon toteuttaa kansalaiskysely keväällä 2022, joka käsitteli seuraavia perusliikuntataitoja: 

Uintia
Hiihtoa
Luistelua

• Toimeksiannon taustalla oli kolme suomalaista urheilun ja liikunnan parissa työskentelevää liittoa 
Suomen Jääkiekkoliitto ry
Suomen Hiihtoliitto ry
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) ry

• Kansalaiskyselyllä haettiin vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin
Miten hyvin kansalaiset osaavat näitä liikuntataitoja?
Miten tärkeinä näitä taitoja pidetään?
Miten ja milloin taitoja opitaan?
Millaiset edellytykset kansalaisilla on näiden liikuntataitojen harjoittamiselle?
Osa kysymyksistä oli lajeille yhteisiä, osa puolestaan lajikohtaisesti räätälöityjä

• Kansalaiskysely toteutettiin aikavälillä 28.4.2022-19.5.2022
Yhteensä vastauksia kertyi: N = 2032
Kyselyn tuloksia on kiintiöity vastaamaan Suomen väestöä alueellisesti 
Kyselyn tulokset on painotettu vastaamaan Suomen väestöä iän ja sukupuolen mukaan
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Urheiluseurojen vetovoimatekijät
Kysytty vastaajilta, jotka kuuluvat jonkinlaiseen urheiluseuraan
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Urheiluseuran kautta löydän ystäviä, joiden kanssa harrastaa

Urheiluseurassa osallistun ja tuen yhteisöä, joka on minulle tärkeä

Harrastan kilpaurheilua, minkä takia urheiluseuran jäsenyys on
tarpeen

Urheiluseuran kautta pystyn osallistumaan urheiluvalmennukseen

Urheiluseuran jäsenenä saan harrastusta koskevaa tietoa

Urheiluseuran jäsenenä saan alennuksia/etuja, joiden avulla
harrastaminen on edullisempaa

Olen urheiluseuran jäsen, koska perheenjäseneni ovat aktiivisia
urheilijoita

Jokin muu syy, mikä?

Mitkä ovat sinulle tärkeimpiä syitä urheilla urheiluseurassa? 
Voit valita useita eri vastausvaihtoehtoja.

Kaikki vastaajat (N = 464)

Muu syy, mikä?
• Vakuutus
• Erityisasema seurassa
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Urheiluseurojen heikkoudet
Kysytty vastaajilta, jotka ei kuulu minkäänlaiseen urheiluseuraan
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Harrastan eri lajeja vain satunnaisesti, joten urheiluseuran jäsenyys ei ole
tuntunut tarpeelliselta

En koe hyötyväni seuran jäsenyydestä

En halua tai tarvitse urheiluseuran tarjoamia palveluita, kuten
urheiluvalmennusta

En koe olevani riittävän taitava harrastamaan seurassa

En kaipaa sosiaalista puolta, mikä liittyy urheiluseurassa harrastamiseen
(esim. uusien kavereiden löytäminen tai osallisuutta yhteisöön)

Minulle urheiluseuran jäsenmaksu on kalliimpi kuin jäsenyyden eduista ja
alennuksista saatava hyöty

En tunne ketään urheiluseuran jäsentä entuudestaan, joten seurajäsenyys
tuntuu vieraalta ja jännittävältä

Pelkään urheiluseuran edellyttävän minulta vapaaehtoistoimintaa tai -työtä

Jokin muu syy, mikä?

Mitkä ovat tärkeimpiä syitä, miksi et harrasta urheilua urheiluseurassa? 
Voit valita useita eri vastausvaihtoehtoja.

Kaikki vastaajat (N = 1482)

Muu syy, mikä?
• Korkea ikä ja heikko terveys
• Urheilu/seura ei ole 

kiinnostava 
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