
Soittokierros 
jäsenseuroihin

Strategiatyön ja 

lisenssiuudistuksen edistämiseksi sekä 
koronavaikutusten kartoittamiseksi



• Kerromme, että Suomen Karateliiton tavoitteena on 
varmistaa suomalaisen karaten/taidon/jujutsun 
elinvoimainen tulevaisuus

• Teemme liitossa töitä jäsenseurojen ja niiden 
urheilijoiden, harrastajien sekä muiden toimijoiden 
menestyksen edistämiseksi

• Haluamme kuulla, mitä jäsenseuraan kuuluu ja miten 
koronaviruksen aiheuttama tilanne on vaikuttanut seuran 
arkeen

• Haluamme samassa yhteydessä kuunnella ajatuksia siitä, 
miten voisimme auttaa seuraanne toiminnan 
kehittämisessä

• Markkinoimme tulevaa lisenssiuudistusta

Seurapuhelun tavoitteet



• Puhelinhaastattelut toteutettiin 30.4.-22.5.2020 välisenä 
aikana

• Kyselyyn tavoitettiin 107 jäsenseuraa:
• Ju-jutsu n = 13
• Karate n = 79
• Taido n = 21

• Puhelinhaastatteluihin käytettiin aikaa yhteensä 2711 min
• Puhelun keskimääräinen kesto oli 25 min, lyhin 6 min, pisin 102 

min
• Valtaosa vastaajista toimii seuran puheenjohtajana 73 % tai 

pääopettajana/-valmentajana 10 % (osa molemmissa rooleissa)

Seurakartoituksen toteutus



• Seurojen yhdenvertainen saavutettavuus
• Henkilökohtaisen kontaktin luominen, ylläpitäminen & 

kehittäminen
• Keskustelun yhteydessä on helppo varmistaa, että asiat 

on ymmärretty mahdollisimman oikein
• Virheen mahdollisuutta haastattelijan syöttäessä 

vaihtoehtoja ja vastauksia Webropol-lomakkeeseen
• Haastatteluissa pyrittiin varmistamaan paras mahdollinen 

vastaaja seurasta
• Kartoitus edustaa yksittäisen vastaajan näkemyksiä 

seuran koko jäsenistön tai yhdistyksen hallituksen sijasta

Menetelmästä



Kartoituksen tulokset



• Noin kolme neljästä seurasta (77 %) on keskeyttänyt 
tavanomaisen harjoitustoiminnan kokonaan 
koronarajoitusten ajaksi 

• Noin puolet vastaajien jäsenseuroista on kehittänyt uusia 
toimintatapoja ajanjaksolle esim.:

• Online livetreenit

• Kotiharjoitteluohjeet & videohaasteet

• Viestintä muusta etä-/digitreenitarjonnasta

• Ulkotreenit (mm. fysiikkaharjoittelu ja kata)

• Syyskauden tarjotaan jäsenille alella tai veloituksetta

• Etäkokoukset, palaverit…

• Harjoitusvälineitä lainattu koteihin

Tulokset korona



• Välitöntä taloudellista tappiota on aiheutunut seuralle 19 vastaajan 
arvion mukaan mm. seuraavista syistä:
• Menetetyt tai palautetut harjoitusmaksut
• Varsinaisen toiminnan ja varainhankinnan tuottojen 

menetykset esim. tapahtumat
• Kiinteät kulut pyörivät, vaikka toiminta on seis
• Jäsenkato, harrastuksen lopettaminen/keskeytys

• Satunnaiset vastaajat raportoivat muista haitoista tai vaikutuksista 
esim.:
• Myönnetyn seuratukihankkeen viivästyminen
• Huoli siitä, että palaavatko nykyiset jäsenet takaisin
• Epävarmuus tulevaisuudesta
• Vetäjähaasteet, mukana riskiryhmäläisiä
• Tiivis yhteisö kärsinyt toiminnan keskeytymisestä

Tulokset korona



• Lähes viidennes (18 %) vastaajista ilmoittaa etteivät 
koronaepidemia ja siihen liittyvät rajoitukset ole 
vaikuttaneet mitenkään.

• Näissä seuroissa toiminta on vähäistä, ei 
kiinteitä/juoksevia kuluja ja/tai toiminta on hiljentynyt jo 
aikaisemmin

Tulokset korona



”Kiitosta harrastajilta livetreeneistä”

”Tilanne seurassa on nyt hyvä, mutta pahenee jos koronatilanne pitkittyy”

”Yhteisöllisyyttä kaivataan, harrastajat passivoituvat - lisenssilehti yms...”

”Jääkö pelko päälle ryhmäliikuntana tapahtuvaa kontaktilajia kohtaan?”

”Syksyn tilanne mietityttää, miten peruskurssit lähtevät käyntiin”

”Toimivia treenikonsepteja etätreeneihin”

”Oletus on että moni lopettaa tauon aikana”

”Liiton toiminta ja viestintä koronavirustilanteesta ja sen etenemisestä on ollut 
esimerkillistä!”

Tulokset korona, poimintoja 
avoimista kommenteista



Millaista tukea seurat toivovat? 



• Yleisimmin toivottu tukimuoto (huom! käsitteenä laajempi 
kun ohjaaja/valmentajakoulutus)

• Vastaajista noin 43 prosenttia katsoo koulutustoiminnan ja 
tarjonnan auttavan seuraa toiminnan kehittämisessä

• Koulutusta toivotaan mm. seuraavista näkökulmista:
• Seminaarit ja leirit (nämä mielletään koulutukseksi)

- ennen oli pääsiäisleirit & Jkylän kesäleirit jne.
• Yli laji- ja tyylisuuntarajojen (yleisleirit & koulutukset)
• Valmentaja- ja ohjaajakoulutus (saavutettavuus myös 

alueellisesti) 
• Tuomarikoulutus
• Valmentaja- ja ohjaajalisenssit
• Perusohjaaja-, apuohjaaja- ja itsepuolustuskoulutus
• Oman lajin valmentajakoulutukset ja/tai osat

Koulutus



• Seuraavaksi yleisimmin tukea kaivataan markkinoinnin ja 
viestinnän tehostamiseen

• Vastaajien seuroista 32 % kuuluu tähän ryhmään  
• Vastaajien ideoita mm.:

• Lajiyhteisön äppi
• Hyvien käytäntöjen jakaminen
• Kaikki lajit ja erilaiset harrastusmuodot (ei vain kilpanäkökulma)
• Kurssimarkkinoinnin buustaus ja jäsenhankinnan tuki
• Näyttäviä videoita lajeista
• Seuraesittelyportaali
• Viestinnän avoimuus (netti virallinen) ja rentous (blogit/videot)
• Lajien yhteinen strategia ja palvelumalli

Markkinointi ja viestintä



• Vastaajista noin 16 % toivoo tukea seuran 
jäsenhankintaan

• Noin viidennes vastaajista esittää muita toiveita 
esim.:
• Jäsenmaksujen kohtuullistaminen

• Jalkautuminen seuratoiminnan arjen ympäristöön mm. 
aluevalmennusverkosto ja alueelliset leirit&kilpailut

• Tukimateriaalit ja erilaiset pohjat

• Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

• Verkostoituminen yli laji- ja tyylisuuntarajojen

• Vapaaehtoisten rekrytointi

Jäsenhankinta ja muut tukitoiveet



”Kiva kun soitit, kiva kuulla Karateliitosta!”
”Viestintä on parantunut paljon viime vuosina”
”Karateliitto on pelkkä kilpakarateorganisaatio”
”Liiton jäsenyyden tulisi olla tavoiteltavaa, miten päästä liiton jäseneksi”
”Kaikki on lopulta ihmisistä ja paikallistoiminnasta kiinni, liitto voi auttaa”
”Tavallisen harrastajan sitouttaminen ja osallistaminen”
”Kyokushin kilpailutoiminta liiton alle -Kyokushin tuomaritoiminta/koulutus liiton 
alle”
”Avaimet käteen -palvelu koulutapahtumasta”
”On ollut todella tärkeää saada apua tarvittaessa oman lajin työntekijältä”
”Valmentajakoulutukset myös ju-jutsuun”
” Tyylisuuntarajat ylittävä yleisleiri”
” toimintaa pohjanmaalle ja pohjois-suomeen”

Tukitoimet, poimintoja avoimista 
kommenteista



”Perustekniikka seurojen (ei kilpailua harrastavien) huomioiminen 
palveluja tarjottaessa, tiedoituksessa”

”Koulutuksissa voisi jatkossa hyödyntää ainakin osittain 
etämahdollisuuksia. Matkustamista ja majoituskuluja saisi vähennettyä ja 
näin kynnystä osallistua.”

”Liiton alaiset tyylisuuntakilpailut”  

”Karate tutuksi, kaikki Suomen seurat --> avoimet ovet samana päivänä ”

”Sponsorointi hakuun neuvoa ja sparrausta”

”Tyylisuuntarajat ylittäviä leirejä-->bunkai tyyppistä”

Toiveena myös seurojen pilvipalvelu: erilaiset ladattavat pohjat 
”Jalkautuminen jäsenseurojen tueksi ollut tärkeää”

Tukitoimet, poimintoja avoimista 
kommenteista



• Kaikille vastaajille esiteltiin lisenssiuudistus ja heille toimitettiin tähän 
liittyvä materiaali puhelun päätyttyä

• Vastaajien kommentteja mm.:

”Aikaisemmin ei ole ollut vastinetta rahalle”

”Saako sille 5€ oikeasti vastinetta? Jäsenetuja?”

”Hyvä uudistus”

”5€ lisenssi ehkä jo liiankin halpa”

”Karatepassin bundlaaminen lisenssinyhteyteen esim. 5+10 =15”

”Lisenssin osto täytyy perustella hyvin harrastajille”

”Otetaan seuran hallituksen kokouksessa esille asia, että lisenssien 
hankinta pakollista”

”Lisenssiä kannattaisi markkinoida rekisteröintimaksuna”

Tulokset lisensseistä



• Kartoituksen perusteella noin puolet vastaajien 
jäsenseuroista on kehittänyt uusia toimintatapoja 
koronajaksolle. Mitkä ovat sellaisia toimintoja, joita on 
syytä jatkaa myös uuden normaalin aikakaudella?

• Suurin osa jäsenseuroista selvinnee koronatilanteesta 
ilman merkittäviä taloudellisia tappioita. Moni vastaaja 
pohtii kuitenkin tilanteen heikentyvän mikäli 
rajoitukset jatkuvat kesän jälkeen.

Pohdinta ja johtopäätökset



• Merkittävä osa vastaajista on huolissaan tulevaisuudesta. 
Ilmapiiriä näyttäisi leimaavan pelko siitä palaako nykyinen 
jäsenistö takaisin harrastuksen pariin.

• Voisiko Karateliitto ja/tai kamppailulajit laatia yhdessä 
tukimateriaalin kontaktiharjoitteluun mahdollisesti liittyvien 
korona- ja muiden myyttien lieventämiseksi? Olisiko 
materiaali hyödyllinen liiton ja seurojen sisäisessä ja 
ulkoisessa viestinnässä?

• Kartoituksen valossa korona näyttää vaikuttaneen hyvin 
samanlaisesti kaikkien kolmen lajin seuratoimintaan.

Pohdinta ja johtopäätökset



• Seurojen toivoma tuki toiminnan kehittämiseksi on hyvin 
monimuotoista ja osin pirstaloitunutta. Yleisimmin vastaajat 
ilmoittivat seuransa hyötyvän koulutustarjonnasta sekä 
markkinoinnin ja viestinnän tukitoimista. 

• Myös seuran jäsenhankintaan ja toiminnan arkeen 
jalkautuminen on toivottua. Jotkut vastaajista kokevat liiton 
etäiseksi. Tähän lienee syytä kiinnittää huomiota 
strategiaprosessissa. Miten liiton tarjonta ja seurojen 
tarpeen voidaan yhteensovittaa paremmin? Esim. 
seurakompassi – helposti lähestyttävä tiekartta, joka opastaa 
liiton palveluihin

Pohdinta ja johtopäätökset



• Seurojen toivomassa tuessa on lajikohtaisia eroja

• Merkittävimmät erot / korostuneet tai alikorostuneet asiat

• Kartoituksen perusteella näyttäisi siltä, että ju-jutsuseuroissa
on suurempaa tarvetta ohjaaja- ja valmentajakoulutuksille. 
Vastaajista jopa 62 % ilmoittaa tämän vaihtoehdon. Karaten 
47 % ja taidon 24 % vertailuluvut. Markkinointi ja viestintä on 
puolestaan alikorostunut (8 % vastaajista). Karaten 27 % ja 
taidon 57 % vertailuluvut. 

• Karateseurojen yleisimmät tarpeet kohdistuvat 
koulutukseen 47 %  sisältäen yleisleirit ja seminaarit. Lisäksi 
toivotaan tukea markkinointiin/viestintään 27 %. Tämä on 
linjassa kokonaistulosten kanssa, sillä suurin osa vastaajista 
on karateseurojen edustajia.

Pohdinta ja johtopäätökset



• Kartoituksen mukaan taidoseuroissa on suurempaa 
tarvetta markkinointiin/viestintään 57 %, 
jäsenhankintaan 57 % ja mentorointiin/sparraukseen 33 
%. 

• Taidoseurojen vastaajat toivovat myös liiton toiminnan 
jalkautuvan vahvemmin seuratoiminnan arjen 
tukemiseen.

• Koulutustoiminta on puolestaan alikorostunut (24 % 
vastaajista). Ju-jutsun 62 % ja karaten 47 % 
vertailuluvut. 

• Nähtävästi taidoseurojen vastaajat katsovat nykyiset 
koulutuspalvelut ja tarjonnan riittäväksi? 

Pohdinta ja johtopäätökset



• Lisenssiuudistuksen osalta vastaajien vastaanotto oli 
luonteeltaan positiivista.

• Vastaajat ehdottivat passin yhdistämistä lisenssiin ja 
lisenssin markkinointia rekisteröintimaksuna.

• Voisiko ostettavan palvelun nimi olla jatkossa ju-
jutsupassi, karatepassi ja taidopassi?

• Osto toimisi rekisteröintimaksuna lajiyhteisöön, 
erilaisiin etuihin ja mahdolliseen yhteisöäppiin. Hinta 
sisältäisi uusille harrastajille toimitettavan passin. 
Jatkaville se sisältäisi jonkin muun oikeuden esim. 
tuomarit, valmentajat, mustat vyöt, kilpailijat…

Pohdinta ja johtopäätökset


