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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was to find information about the members of the disc 
golf club Lords of DiscGolf ry (LDG). LDG was founded in 2001, and there 
have been challenges in growing the number of club members. The popularity 
of disc golf and the LDG membership has grown significantly in recent years, 
and the association’s desire to know its customers led to the thesis. 
 
The theory of the thesis is based on marketing and association activities. The 
role of marketing is relevant in terms of attractiveness and serving members. 
The theory of association activities helped to identify the characteristics of a 
registered association. 
 
In this study, information about the members was collected from current mem-
bers as well as potential members with an online questionnaire. From the as-
sociation’s perspective, the situation was surveyed by interviewing members 
of its board. 
 
LDG's market situation is good, although a few areas for development 
emerged based on customer knowledge. The already growing number of 
members is an indication of a well-modeled activity, which was also reflected 
in the results of the survey. The members were mainly satisfied with the club 
and interested in the activities. 
 
The identified member profiles will support the company in recruiting new 
members and in keeping existing members. By investing in developing the as-
sociation, members will continue to be satisfied. 
 
 
Keywords: sport club, knowledge management, survey, association market-
ing 
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1 JOHDANTO 

Frisbeegolf on melko tuore mutta yksi kovimmassa kasvussa olevista urheilu-

lajeista Suomessa. Lajin harrastaminen on melko vaivatonta, eikä harrastus-

paikat vaadi jäsenyyttä, jotta niille pääsisi harrastamaan lajia. Seuran on siis 

muulla tavoin oltava jäsenyyden arvoinen, jotta se saisi henkilöitä liittymään 

jäsenekseen. Jäsenistö on yksi merkittävistä voimavaroista seuralle toiminnan 

pyörittämisen kannalta. Seurassa tehdään paljon asioita talkoovoimin ja sitä 

enemmän on mahdollista tehdä, mitä enemmän jäseniä on mukana. Jäsen-

määrä on myös yksi olennaisista mittareista, jolla urheiluseuroja vertaillaan. 

 

Opinnäytetyön tavoite on saada tietoa harrastajien ominaispiirteistä sekä mie-

lipiteitä seuran toiminnasta. Tuloksien pohjalta seura voi suunnata markkinoin-

tiaan oikein sekä kehittää toimintaansa palvelemaan jäseniään paremmin. 

Tyytyväisemmät jäsenet sekä oikein suunnattu markkinointi tukevat seuran jä-

senkannan kasvattamista, joka on yhteydessä toiminnan kokonaiskasvuun.  

 

Aihetta tutkitaan yhdistyksen jäseniltä, heinolalaista frisbeegolftoimintaa seu-

raavilta ja yhdistyksen hallituksen jäseniltä saadun tiedon perusteella. Työn 

toimeksiantaja on vuonna 2001 Heinolaan perustettu frisbeegolfseura Lords 

Of Discgolf ry.  

 

Opinnäytetyön teoria pohjautuu markkinointiin sekä yhdistystoimintaan. Mark-

kinoinnin rooli on merkityksellinen houkuttelevuuden ja jäsenten palvelemisen 

näkökulmista. Yhdistystoiminnan teoria auttoi tuntemaan rekisteröidyn yhdis-

tyksen ominaispiirteitä. 

 

Tietoa jäsenistä opinnäytetyössä kerättiin nykyisiltä jäseniltä sekä potentiaali-

silta jäseniltä verkkokyselylomakkeella. Yhdistyksen näkökulmasta tilannetta 

kartoitettiin haastattelemalla seurajohtoon kuuluvia henkilöitä. 

 

Työn pohjustaminen alkaa yhdistystoiminnan ja markkinoinnin teorioista (luku 

2). Toimeksiantajan taustaan on perehdytty työn kolmannessa luvussa. Vielä 

ennen tuloksiin perehtymistä esitellään tutkimusmenetelmät (luku 5). Raportti 

päättyy toimenpide-ehdotuksiin ja tutkimuksen arviointiin (luku 8). 
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2 YHDISTYSTOIMINTA 

Suomen perustuslain mukainen yhdistymisvapaus koskettaa yhdistystoimin-

taa. Yhdistymisvapaudella tarkoitetaan yksilön vapautta kuulua tai olla kuulu-

matta yhdistyksiin oman tahdon mukaisesti. Jäsenyyden ehdot on täytettävä 

tullakseen hyväksytyksi jäseneksi. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731.) 

 

Yhdistystoiminnan edellytyksenä on, että siihen liittyvillä henkilöillä on halu toi-

mia yhteisten velvollisuuksien ja tavoitteiden mukaisesti. Yhdistystoiminnan 

toimintatapoihin vaikuttavat erilaiset juridiset tekijät, kuten yhdistyslainsää-

däntö ja yhdistyksen omat säännöt. Lisäksi toimintaa ohjaa järjestössä vakiin-

tunut toimintakulttuuri ja perinteet. (Kuokkanen ym. 2018, 5–7.) 

 

2.1 Seuratoiminta 

Yhdistysrekisterin tietojen mukaan liikunta- ja urheiluseurojen lukumäärä on 

14 000, mutta jälkiselvityksissä on todellisen lukeman arvioitu olevan 9 000–

11 000 (Koski & Mäenpää 2018a.). Tutkimus on vuodelta 2017, jolloin fris-

beegolfseuroja on ollut Frisbeegolfliiton tilastojen mukaan 139. 

 

Seurat on jaoteltu liikunta- ja urheilutoiminnan päätarkoituksen mukaan nel-

jään (4) luokkaan. Luokat ovat kilpa-, kunto-, moniala- ja nuorisokasvatus-

seura. Seurojen tarkoituksiin kuuluu usein nuorisokasvatus, mutta päätarkoi-

tus se on vain harvalla osalla seuroja. Kuntoseuroissa toiminnan pääpaino on 

kunto- ja harrasteliikunnan edistämisessä. Kilpaseuroissa tavoitteet ovat me-

nestymisessä vähintään maakunnallisella tasolla. Monialaseuroissa yhdistyy 

tasavertaisesti kunto- ja kilpaseurojen painopisteet. (Koski & Mäenpää 

2018a.) 

 

Frisbeegolfin kasvava suosio on näkynyt lajiseurojen määrässä. Viime vuosi-

kymmenen alussa lajiseuroja oli vain 19, vuosikymmenen puolivälissä jo 95 ja 

vuosikymmenen lopussa 163. (SFL 2021b.) 

 

Frisbeegolfseurat ovat näkemykseni mukaan pääosin monialaseuroja. 

Seurojen perustoiminta nojaa liikunta- ja urheilumahdollisuuksien tarjoami-

seen niin tavoitteellisille kilpaurheilijoille kuin tavallisillekin jäsenille. Pääpaino 
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on yleisesti ottaen nuorissa ikäluokissa, mutta myös ikääntyneiden palvelui-

den määrä on lisääntynyt. Seurojen yhteiskunnallisena tehtävänä nähdään 

kansalaisten kasvattaminen. Seurojen osallistumisen kasvattamiseen pide-

tään lisäävän mm. reilun pelin kunnioitusta, tapakasvatusta sekä terveitä elä-

mäntapoja. Nykypäivänä pinnalla olevista asioista mm. suvaitsevaisuutta ja 

yhdenvertaisuutta pidetään seuroissa merkittävinä arvoina. (Koski & Mäenpää 

2018a.) 

 

Frisbeegolfissa lajiseurat järjestävät lajiin liittyvää toimintaa, tekevät lajimatkai-

lun kautta kotikaupunkiaan tutuksi ja yhdistää lajista kiinnostuneita henkilöitä. 

Monen muun frisbeegolfseuran tavoin Lord Of Discgolf (LDG) ylläpitää ja ke-

hittää kaupungin alueilla sijaitsevia frisbeegolfratoja tarjoten kaupunkilaisille 

harrastusmahdollisuuksia aktiivisen liikuntalajin parissa. 

 

Ratojen sekä seuratoiminnan ylläpitäminen vaativat merkittävän määrän mo-

nenlaisia resursseja, mm. aikaa ja rahaa. LDG onkin tehnyt yhteistyötä mm. 

Heinolan kaupungin kanssa ja tätä kautta seura on saanut taloudellista tukea 

esimerkiksi seuratuen muodossa sekä Päijät-Hämeen liikunta- ja urheiluosas-

ton kautta työllistäen pitkäaikaistyöttömiä kesäisin. Seuralla on aktiivisen halli-

tuksen lisäksi muita aktiivisia jäseniä, joiden tietotaidoista on toiminnan kan-

nalta merkittäviä vaikutuksia. Seuran suunnitelmissa onkin muodostaa osasta 

aktiivisia ja vastuullisia jäseniään ns. johtoryhmä. Johtoryhmän jäsenten tar-

koituksena olisi vastata osin itsenäisesti taustoihinsa sopivista tehtävistä seu-

ran toiminnassa.  

 

2.2 Missio, arvot, visio ja strategia 

Jokaisella organisaatiolla on syytä olla tiedossa missio, arvot, visio ja strate-

gia. Missiossa kerrotaan ytimekkäästi, miksi organisaatio on olemassa. Ar-

voissa ne asiat, joiden mukaan organisaatio toimii. Visiossa maalaillaan tule-

vaisuuden kuvia siitä, mitä halutaan saavuttaa tietyn ajan kuluessa. Strategi-

assa määritellään, kuinka tavoitteisiin pyritään pääsemään. (Richmond s.a.) 

 

Frisbeegolfliiton sivuilla missioksi on kerrottu lajin edistäminen ja levittäminen, 

jäsenien fyysisen kunnon kohottaminen ja terveyden edistäminen sekä oikean 
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urheiluhengen herättäminen. Tarkoituksena on lisäksi kilpa- ja huippu-urheilun 

edistäminen frisbeegolfissa sekä harrasteliikunnan muotona ja omaehtoisena 

fyysisenä aktiviteettina. Kaiken em. lisäksi tarkoituksena on yhdenvertaisen 

harrastamisen mahdollistaminen ja harrastuksen aloittamisen kynnyksen pitä-

minen mahdollisimman matalana. Lajilla on tarjota monenlaisia rooleja mm. 

pelaajana, ohjaajana ja seuratoimijana. (SFL Visio s.a.) 

 

Liiton alaisten frisbeegolfseurojen rooli on toteuttaa näitä tehtäviä mahdolli-

suuksien mukaan. LDG ylläpitää ja kehittää Heinolan alueen frisbeegolf-ra-

doista valtaosaa tarjoten harrastuspaikkoja ilmaiseen käyttöön kaikille. Urhei-

luhenkeä kasvattaakseen seura on osallistunut mm. BeActive -tapahtumaan, 

vaikuttanut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa sekä kehittänyt Kippis -brändin. 

Matalan kynnyksen harrastus mahdollisuuksia seura tarjoaa eri tasoisten kiso-

jen ja ratojen muodossa, junioritoiminnalla sekä naisjaostolla. 

 

Liiton arvoja on kolme: 1) Yhteisöllisyys muiden opettamisena ja toimintaa yh-

dessä kehittämällä. 2) Yhdenvertaisuus näkyy lajin matalana kynnyksenä 

sekä kanssapelaajien ja -toimijoiden kunnioituksena. 3) Vastuullisuus ilmenee 

yhteisinä sääntöinä ja etikettinä, läpinäkyvyytenä toiminnassa sekä liikunnan 

ja urheilun reilun pelin mukaisena toimintana. (SFL Visio s.a.) 

Näitä arvoja LDG, kuten jokainen liiton alainen seura on sitoutunut noudatta-

maan. Arvoja seura toteuttaa mm. Facebook-yhteisöissä, seura-aktiivien vir-

kistys- ja toiminnankehittämispäivillä sekä radoilla sijaitsevilla opasteilla. 

 

Vision neljä (4) pääkohtaa ovat nuoret ja lapset, seuratoiminta ja liiton tuki, yh-

denvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Jokaiselle kohdalle on määritelty 

strategiset toimenpiteet, joille mainitaan myös vuosittaisessa suunnittelussa 

tarkennuksia ja osatavoitteita. (SFL Visio s.a.) 

LDG suunnittelee toimintaansa pitkällä aikavälillä sekä tarkemmin vuosita-

solla. Suunnitelmissa huomioon otetaan liiton sekä seuran omat pidemmän ai-

kavälin visiot. 
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2.3 Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen 

Osana kestävää yhdistystoimintaa on toiminnan strateginen suunnittelu pit-

källä aikavälillä. Käytetympiä ovat 3, 5 ja 10 vuoden päähän tehdyt suunnitel-

mat. Strateginen suunnitelma on suurpiirteinen ja sitä täydennetäänkin mm. 

vuosisuunnittelulla esim. vuosikellon muotoon. Strategisen suunnittelun vai-

heita on kuusi: missio, arvot, toimintaympäristön arviointi, visio, strategiat sekä 

toiminnat ja toimenpiteet. (Kuokkanen ym. 2018, 8–15.) 

 

Toimintaympäristön arvioinnissa usein käytetty työkalu on SWOT-analyysi. 

SWOT-analyysissä sijoitetaan nelikenttään ulkoisia sekä sisäisiä muuttujia. 

Nelikentän sisäiset muuttujat koostuvat vahvuuksista ja heikkouksista. Ulkois-

ten muuttujien puolelle sijoitetaan mahdollisuudet ja uhat. (Holvipedia s.a.)  

 

On yhdistyksien vahvuus, että toiminta kehittyy ja uudistuu uusien toimijoiden 

mukaan tullessa. He luovat itselleen miellyttävää toimintaa yhdistyksen mah-

dollisuuksien rajoissa. Joukossa on tehokasta kehittää toimintaa. Ideointi on 

parhaimmillaan useiden henkilöiden näkemyksiä ja reaktioita uusista mahdolli-

suuksista. Täydellisyyteen pyrkiminen hidastaa ideoiden viemistä toiminnaksi. 

Jo toiminnassa hyödynnettäviä asioita voidaan edelleen jatkokehittää tarvitta-

essa. (Rinne 2017a, 11–14.) 

 

2.4 Vapaaehtoistoiminta 

Urheiluseurojen palkallisten työntekijöiden osuus on kasvanut, mutta edelleen 

vapaaehtoistoiminta on merkittävin resurssi urheiluseuroille (Koski & Mäenpää 

2018a). Osalle vapaaehtoisista sopivat yksittäiset määrätyt tehoiskut, mutta 

vapaaehtoistoiminta ei voi nojata vain sellaiseen toimintaan. Usein vapaaeh-

toisvoimin on hoidettava myös yhdistysten hallinnolliset tehtävät. (Harju 2018.) 

 

Vapaaehtoistoiminnan keskiössä on osallistuminen, yhteisöllisyys ja vaikutta-

minen. Uudet ystävät, itselle tärkeiden asioiden edistäminen ja toisten autta-

minen ovat esimerkkejä vapaaehtoistoiminnan hyvistä puolista. Vapaaehtois-

toiminnassa itseään pääsee toteuttamaan usein hyvinkin matalalla kynnyk-

sellä. (Rinne 2017a, 5–11.) 
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Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa vapaaehtoistyön tekeminen 

Suomessa paljasti, että useimmiten vapaaehtoistoimintaan ei osallistuta ajan-

puutteen vuoksi. Huomionarvoista tutkimustuloksissa oli myös toiseksi yleisim-

mäksi syyksi noussut ”ei ole koskaan pyydetty”. (Rahkonen 2018.) 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toisen auttaminen on myös nuorista kiin-

nostavaa, mutta heidän aktivoimisessaan on parantamisen varaa. Nuoria voi 

pelottaa hyppy tuntemattomaan, jos he päättäisivät osallistua yhdistystoimin-

taan. Monista nuorista tuntuu, ettei toimintaa ole suunnattu heitä varten. Jos 

nuoriin panostetaan enemmän, he voivat myös antaa enemmän. (Rinne 

2017a, 25–26.) 

 

Haasteita vapaaehtoistoiminnasta ei puutu, mutta heidän tärkeytensä vuoksi 

vapaaehtoisiin kannattaa panostaa. Vapaaehtoisten tarjoamaa apua on saata-

vissa nykyistä enemmän, jos vapaaehtoisia tavoitettaisiin nykyistä paremmin. 

Urheiluseuralle vapaaehtoisia luulisi löytyvän, sillä liikunta ja urheilu oli Rahko-

sen (2018) tutkimuksessa neljänneksi eniten työtunteja kerännyt toimiala. 

 

2.5 Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenistö voi koostua yksityishenkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä 

(Yhdistyslaki, 26.5.1989/503). Jäsenyyden muodostumiseksi on olemassa 

kolme vaihtoehtoa. Perustamiskokouksessa yhdistykseen liittyminen, hake-

muksen kautta liittyminen ja hiljainen eli konkludenttinen sopimus. Hiljainen 

sopimus on ilman sanallista tahdonilmaisua syntynyt sopimus. Liittymistavasta 

riippumatta henkilön on täytettävä yhdistyksen sääntöjen mukaiset jäsenkri-

teerit. Lisäksi hiljaisessa sopimuksessa henkilön on täytynyt osallistua jäsenen 

tavoin yhdistyksen toimintaan sekä muutoin olla toiminut jäsenen velvollisuuk-

sien mukaisesti. (Loimu 2012, 45–46.) 

 

Jäseneksi haetaan useimmiten jäsenhakemuksella. Jäsenhakemuksessa hen-

kilö ilmaisee tahtonsa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Jo pelkkä jäsenmaksun 

maksaminen voidaan katsoa olevan tahdonilmaisu liittymiseksi. Yhdistyslain 

mukaisesti jäsenet on hyväksyttävä yhdistykseen ja usein siitä vastaa hallitus, 

ellei muuta ole päätetty säännöissä. Jäsenhakemus on mahdollista hylätä yh-
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distyksen toimesta. Jäsenen velvollisuuksiin kuuluu yhdistyksen eduksi toimi-

minen, mutta vahingoittavasti toimiminen voi olla vaikea todistaa. Tästä syystä 

jäseneksi pyrkivien henkilöiden taustojen ja motiivien selvittäminen voi olla 

kannattavaa. (Loimu 2012, 45–48.) 

 

Uusia jäseniä houkutellessa on jo hyvä pohtia, kuinka uudesta jäsenestä saa-

daan aktiivinen jäsen. Innostuneista jäsenistä seuraa innostunut yhdistys. In-

nostuneisuus on tärkeää yksilöiden ja yhteisön toimintakyvylle sekä hyvinvoin-

nille. (Rinne 2017a 12, 33.) 

 

Yhdistyksessä voidaan käyttää monenlaisia jäsenlajeja. Jäsenlajeista on ol-

tava määrittely yhdistyksen säännöissä. Jäsenlajeista kaikkein yleisin on var-

mastikin varsinainen jäsen. Varsinaisella jäsenellä on kaikki jäsenen oikeudet 

ja velvollisuudet. Erityisen merkittävästi yhdistyksen toimintaan vaikuttaneita 

henkilöitä saatetaan korottaa kunniajäseniksi. (Loimu 2013, 26.) 

 

Yrittäjänaisten blogikirjoituksessa kannatusjäsenyys on nostettu esiin paikallis-

yhdistysten jäsenmuodoissa. Kannatusjäsenelle voidaan antaa tai olla anta-

malla varsinaisen jäsenen oikeuksia ja etuja. Kannatusjäsenyyden motiiviksi 

kerrotaan toiminnan tukeminen, ilman sitovaa osallistumista toimintaan. (Yrit-

täjänaiset 2021.) 

 

Jäsenyyden päättymiseksi on neljä (4) vaihtoehtoa. Jäsenen eroaminen, erot-

taminen ja kuoleminen sekä yhdistystoiminnan päättyminen. Jäsenen oma 

eroaminen on erittäin helppoa, sillä jäsenellä on oikeus milloin tahansa ja 

mistä syystä tahansa ilmoittaa eroamisestaan. Erottaminen on mahdollista jä-

senen toimiessa velvollisuuksiensa vastaisesti. Yleisin syy jäsenyyden päätty-

miseksi on jäsenmaksun katkeaminen, ja se voidaan säännöissä määritellä jä-

senen eroamiseksi. Yhdistyksen sääntöihin on tarpeen kirjata muutkin mah-

dolliset syyt jäsenten erottamiseksi. (Loimu 2012, 63–66.) Yhdistys voi omilla 

toimintatavoillaan, kuten viestinnällä, pyrkiä vähentämään jäsenmaksujen kat-

keamista sekä muita jäsenyyden päättymisen vaihtoehtoja. 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksessa ”Suomalaiset liikunta- ja urheilu-

seurat muutoksessa 1986–2016” (2018) seuroja on lajiteltu jäsenmäärän mu-

kaan kuuteen (6) kokoluokkaan. 

• Luokka 1 – 1–50 jäsentä 

• Luokka 2 – 51–100 jäsentä 

• Luokka 3 – 101–200 jäsentä 

• Luokka 4 – 201–500 jäsentä 

• Luokka 5 – 501–1 000 jäsentä 

• Luokka 6 – yli 1 000 jäsentä 

Tutkimuksen mukaan molempien ääripäiden osuudet ovat kasvaneet. Jäsen-

määrän keskiarvo on 359, mutta mediaani huomattavasti alhaisempi 165. 

Suurta keskiarvoa selittää suurimpien seurojen merkittävä markkinaosuus. 

Vaikka suurimpaan kokoluokkaan kuuluu alle 10 % seuroista, kattavat ne jä-

senmäärältään 45 % jäsenyyksistä. Vaikka pienimmät 1–50 jäsenen seurat 

kattavat seurakentästä peräti 24 %, on niiden osuus seurajäsenyyksistä vain 2 

%. Kaikkein suurimman osuuden (26 %) seurojen lukumäärästä kattaa luokan 

4 seurat. (Koski & Mäenpää 2018b, 48–49.) 

 

Suomen frisbeegolfliiton (SFL) mukaan jäsenmääräennätyksiä tehtiin vuonna 

2020 ja suuntauksen kerrotaan näyttävän samalta vuonna 2021. Seurat ovat 

rikkoneet omia ennätys jäsenmääriä jo kevätkaudella ennen kuin kesälajiksi 

mielletyn lajin kausi on päässyt kunnolla edes alkamaan. Lajin rekisteröitynei-

den harrastajien määrä on silti monin mittarein tarkasteltuna alhainen. Suo-

men frisbeegolfliitto julkaisi 19.4.2021 Facebook-sivullaan kuvan, jossa näkyy 

13 suurimman jäsenmäärän omaavaa seuraa ja niiden jäsenmäärä (SFL Fa-

cebook a 2021). Näistä seuroista 3 suurinta olivat neljännessä kokoluokassa 

(201–500 jäsentä) ja kymmenen seuraavaksi suurinta kuuluvat kolmanteen, 

101–200 jäsenen kokoluokkaan. SFL totesi postauksensa kommenteissa, 

ettei valtavan suuria seuroja lajin parista löydy, mutta kasvua odotetaan, ja 

sille tiedetään olevan potentiaalia. (SFL Facebook a 2021.) 

 

Vuoden 2018 kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen tutkimuksen mu-

kaan Suomessa täysi-ikäisiä frisbeegolfin harrastajia on 263 000. Sponsor In-

sight -yrityksen tuoreen (2021) tutkimuksen mukaan peräti 700 000 täysi-

ikäistä on kiinnostunut lajista. Kun lukuun lisätään vielä lapset ja nuoret, SFL:n 

arvion mukaan luku nousee yli miljoonan. Lajin räjähdysmäinen kasvu on osit-

tain covid-19 ansiota. Lajia harrastetaan ulkona pienporukoissa, ja siinä on 
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mahdollista säilyttää suositellut turvavälit. Iltasanomien uutisessa ”Suomalai-

set villinneen hittilajin suosio kasvaa yhä räjähdysmäisesti – jopa miljoonan 

harrastajan lajista innostui myös nuoriso” lajin erikoisliikkeen Powergripin toi-

mitusjohtaja kertoi huomanneensa erityisesti nuorten harrastajien määrän kas-

vaneen huomattavasti. Samaa totesi myös lajin suurvaikuttaja Jussi Meres-

maa, jonka mukaan lajin suosiota junioreiden keskuudessa on kasvattanut 

mm. suomalaishuippujen kuten Väinö Mäkelän ja Seppo Pajun aktiivisuus 

nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa. Olosuhteet frisbeegolfin 

harrastamiseen olivat jo ennen pandemiaa kunnossa. Lajia voi Suomessa har-

rastaa lähes 800 listatulla radalla sekä satunnaisilla listaamattomilla radoilla. 

(Pirinen 2021.) 

 

Liittyminen LDG:en tapahtuu Suomisport -palvelun kautta. Seuran verkkosi-

vuilla on ohjeet jäseneksi liittymisestä. Jäsenyyden voi maksaa usealla eri 

maksuvaihtoehdolla. Jäsenyys ostetaan kalenterivuodelle ja hinta on sama, 

liittyi mihin aikaan vuodesta tahansa. Ostettavia jäsenyys vaihtoehtoja LDG:llä 

on kannatusjäsenyys tai perusjäsenyys, joka on eri aikuisille ja junioreille.  

 

3 URHEILUSEURAN MARKKINOINTI  

Ilvesniemi (2012) mukailee Alajan urheilumarkkinoinnin käsikirjaa (2000) ja 

kertoo Alajan jakaneen urheilumarkkinoinnin harrastajamarkkinointiin ja yleisö-

markkinointiin. Harrastajamarkkinointi on harrastajille suunnattua markkinoin-

tia. Harrastajia pyritään sitouttamaan harrastajan lisäpalveluilla kuten urheilu-

vaatteilla ja muilla urheilijoille sopivilla tuotteilla. Yleisömarkkinointi puolestaan 

keskittyy urheilua katsoviin henkilöihin, jotka ovat hyvin erilainen joukko. (Il-

vesniemi 2012.) LDG on järjestänyt seuravaatetilauksia jäsenilleen sekä luo-

nut Kippis-brändin, jota on tuotteistettu vaattein ja lajituottein kaikille brändistä 

kiinnostuneille. 

 

Yhdistystoiminnan markkinointiin kuuluu tietenkin jäsenyyksien markkinointi. 

Muita markkinoitavia asioita ovat mm. tapahtumat, kampanjat sekä yhdistyk-

sen edustamat aatteet ja arvot. Markkinointia voidaan toteuttaa esimerkiksi 

kasvokkaisella tai laitteiden välityksellä tapahtuvalla viestinnällä, verkkosivuilla 
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ja somessa sekä erilaisissa tapahtumissa. Ulkoisen tiedottamisen ohella sisäi-

sen tiedottaminen on tärkeää. (Seppälä 2011.) LDG markkinoi aktiivisesti ta-

pahtumiaan Facebookissa sekä sähköpostitse. Seuran radoilla on lukuisia 

mainoksia, joissa kerrotaan markkinointiviestinnän keinoin frisbeegolfaajien 

aatteista ja arvoista. 

 

Markkinointia tapahtuu usein myös huomaamattomasti keskustellessa muiden 

kanssa. Kokemuksia tuotteista, vierailuita tapahtumissa tai epäasiallisesta 

asiakaspalvelukokemuksesta kertominen ystäville ovat esimerkkejä arkisesta 

markkinoinnista. (Rinne 2017b, 16.) 

 

Asiakkaat haluavat nykypäivänä läpinäkyvyyttä yrityksiltä. Yksi keino tuoda 

esiin läpinäkyvyyttä on toiminnan taustalla olevien jäsenten esittely (Rinne 

2017a, 24.). Henkilöesittelyt ovat urheiluseurallekin helppo tapa osoittaa lä-

pinäkyvyyttä ja samalla markkinoida itseään. Henkilöesittelyitä kannattaakin 

pitää tärkeänä markkinointiviestintänä ja jakaa niitä kaikkien nähtäville sosiaa-

lisen median kanaviin. 

 

3.1 Asiakasmarkkinointi 

Asiakasmarkkinoinnin kuvaus perustuu Bergströmin ja Leppäsen (2015) näke-

myksiin. Markkinointi koostuu strategisesta markkinointiajattelusta (tavoista 

ajatella) ja taktisista markkinointitoimenpiteistä (tavoista toimia).  

 

Markkinoinnin perustehtävä ovat kysynnän kuusi muotoa, jotka ovat seuraa-

vat: 

• ennakointi 

• selvittäminen 

• luominen 

• ylläpito 

• tyydyttäminen 

• säätely 

 

Ostaviin ja mahdollisesti ostaviin asiakkaisiin kohdistetun toiminnan lisäksi 

kuuluu markkinointiin huolehtia hyvistä suhteista muihinkin kytköksissä oleviin 

verkostoihin. Markkinoinnin keskiössä on asiakkaiden tarpeet, arvostukset ja 
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toiveet. Asiakkaiden vaatimuksiin vastatakseen on tuotteita ja palveluita luo-

tava sekä kehitettävä yhdessä asiakkaiden kanssa, eikä se onnistu ilman 

markkinointia. Vaikka edellä kuvattu voi kuulostaa työläältä, on hyvä pitää ta-

voitteena kaikkia osapuolia tyydyttävät ratkaisut. Parhaimmillaan myytävät 

tuotteet, palvelut tai niiden yhdistelmä on merkityksellinen ja tuottaa hyötyä 

asiakkaalle, myyjälle ja yhteiskunnalle. 

 

3.2 Segmentointi 

Markkinointia tehostaakseen erilaiset asiakastyypit kannattaa pyrkiä tunnista-

maan. Erilaisten asiakkaiden luokittelu samojen piirteiden ryhmiksi on seg-

mentointia. Segmentointia tehdään asiakastiedon perusteella. Segmentoinnin 

neljä (4) yleisintä muodostustapaa on demografinen, psykografinen, maantie-

teellinen ja käyttäytymissegmentointi. Mallit vastaavat kysymyksiin kuka, mi-

ten, missä ja kuinka. (Thomas 2020.) 

 

Yksi perinteisistä asiakasryhmien jakamisen malleista on jakaa asiakkaat nel-

jään perusryhmään. Näitä perusryhmiä ovat potentiaalinen-, satunnais-, 

kanta- ja entinen asiakas. Perusryhmäjaottelun tarkennetussa versiossa pe-

rusryhmät jaetaan alaryhmiksi. Potentiaaliset asiakkaat voidaan jakaa heihin, 

joista ei ole paljoa tietoa sekä heihin, joista on saatu joitakin tiedonmurusia. 

Potentiaalisia asiakkaita voi löytää nykyisiä asiakkaita analysoimalla. Satun-

naisasiakkaat jaetaan ensiostajiin tai satunnaisiin uusintaostajiin. Kanta-asiak-

kaiden jaottelussa ovat perusasiakkaat ja avainasiakkaat. Avainasiakkaat ovat 

kaikkein tärkeimpiä yksittäisiä asiakkaita. Entisiä asiakkaita voidaan pyrkiä la-

jittelemaan esimerkiksi asiakassuhteen katkeamisen syyn mukaan. (Berg-

ström, Leppänen 2015, luku 6.) 

 

Kun asiakasryhmät on tunnistettu voi heihin kohdistaa oikeita strategisia toi-

mia. Tavoitteiden saavuttamiseksi on syytä määritellä toimintatapoja, joilla ta-

voitteisiin päästä. Mitattavuus on yksi hyvän tavoitteen tunnuspiirteistä. (Berg-

ström, Leppänen 2015, luku 6.) 

 

Tyytyväiset asiakkaat luovat osaltaan kasvua yritykselle pysymällä itse asiak-

kaina, ja lisäksi hyvässä tapauksessa he suosittelevat tuotteita myös muille. 
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Asiakastyytyväisyyden tuloksista on huomattavissa vahvuuksia sekä kehitettä-

viä kohteita. Asiakastyytyväisyyttä mitataan usein kyselyiden avulla (Huttunen 

2020.). Asiakastyytyväisyys on yksi merkittävistä mittareista yhdistystoimin-

nassa aivan kuten yritysmaailmassa. Suosittelutodennäköisyyden lisäksi esi-

merkiksi jäsenyyksien elinkaari kertoo tyytyväisyydestä yhdistykseen. 

 

(Asiakasprofiili s.a.) ohjeita mukaillen tässä opinnäytetyössä on tarkoitus muo-

dostaa kerätyn asiakastiedon perusteella seuran yleisimpiä jäsenprofiileja. 

Tarkoituksena on muodostaa vähintään yksi profiili jokaisesta lajisuhteesta. 

Jos data mahdollistaa, kiinnostavaa olisi tunnistaa myös muita tyypillisiä profii-

leja. Profiilin perustiedot tulevat koostumaan sukupuolesta, iästä, asuinpaikka-

kunnasta ja lajisuhteesta. Profiilin mahdolliset painotukset ovat seuraavat: yk-

silö- vai ryhmässä harrastaja, ajanviete vai tavoitteet, rivipelaaja vai lajivaikut-

taja ja paikallinen vai matkaileva pelaaja.  

 

3.3 Markkinointimix 

Markkinointimix on joukko markkinointityökaluja, joita hyödynnetään tuotteiden 

myymiseksi asiakkaille. Markkinointimix-ajattelun alkuperäinen 4P-malli koos-

tuu hinnasta (Price), tuotteesta (Product), markkinoinnista (Promotion) ja saa-

tavuudesta (Place). Jatkokehitetyssä 7P-mallissa on lisäksi otettu huomioon 

ihmiset (People), prosessit (Process) ja fyysiset todisteet (Physical evidence) 

(Lake 2021.). 

 

Ensimmäisen P:n eli hinnan (Price) tehtävä on kattaa kustannukset sekä tuot-

taa voittoa. Tuotteen hinnan on lisäksi oltava asiakkaista sopiva. Asiakas on 

usein valmis maksamaan tuotteesta hieman enemmän, jos tuote on sopiva 

juuri hänelle. On hinta sitten alhainen, korkea tai jotakin siltä väliltä, on se osa 

tuotteen arvomerkkiä ja asemaa markkinoilla.  

 

Toinen P Product eli tuote voi olla fyysinen asia tai palvelu. Oli tuote luonteel-

taan kumpaa tahansa tai molempia, on sen sovittava käyttötarkoitukseensa. 

Asiakas odottaa tuotteen olevan sellainen kuin hänen saamansa käsitys siitä 

on. 
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Kolmas P (Promotion) eli myynninedistämiseen kuuluu tuottaa tietoa, herättää 

kiinnostusta ja halua toimia. Organisaation sanoma voi olla esimerkiksi infor-

matiivinen tai tunteisiin vetoava. Joka tapauksessa sen on oltava asiakkaille 

sopiva. Mainonta, PR, henkilökohtainen myynti ja sosiaalinen media ovat esi-

merkkejä välineistä yrityksen sanoman viestimiseksi. 

 

Neljäs P (Place) tarkoittaa paikkaa. Usein asiakas haluaa ostaa tuotteen mah-

dollisimman helposti. Toisille tuotteille ja asiakkaille paras paikka voi olla verk-

kokauppa, mutta toisille se voi olla pääkadun putiikki. Paikkakokonaisuuteen 

markkinoinnin näkökulmasta liittyy myös tuotteiden toimitukseen liittyvät pää-

tökset. 

 

Viides P (People) on ihmiset, jotka ovat aina iso osa yritystä. Organisaatioon 

voi kuulua esimerkiksi tunnettu ja pidetty johtaja, joka vaikuttaa yritykseen. 

Toisaalta päivittäin asiakkaita kohtaavat myyntihenkilöt ovat näkyviä ja tärkeä 

osa yrityksen ihmisiä eikä itse asiakkaiden merkitystä sovi unohtaa. 

 

Kuudennen P:n (Process) eli prosessien tarkoitus on taata sujuva, tehokas ja 

positiivinen toiminta. Toiminnan taustalla olevat prosessit ovat avain positiivi-

siin asiakaskokemuksiin ja tyytyväisiin asiakkaisiin.  

 

Seitsemäs P (Physical evidence) eli fyysiset todisteet ovat tapa osoittaa to-

deksi toiminnan laatua. Merkit voivat olla erilaisia, mutta lähes kaikilla palve-

luilla on jokin tai joitain fyysisiä elementtejä. Esimerkkejä fyysisistä todisteista 

ovat kuitit, asiakasarvostelut tai henkilökunnan asut (Allen 2020; Professional 

academy.). 

 

Markkinointimixiä tarkastellaan opinnäytetyössä, kun pohditaan jäsenhankin-

taa yhdistyksessä. Keskiössä oleva tuote seuralla on jäsenyys ja jäsenmäärää 

kehitettäessä on olennaista pohtia markkinointimix:n näkökulmasta sen ympä-

rille muodostunutta tilannetta, josta kilpailuetua tavoitellaan ja minkälaisiin asi-

oihin panostamalla kasvua voitaisiin tavoitella.  

 

Seuran vetonaula on Kippasuon frisbeegolf-maailma, joka on fyysinen todiste 

seuran tekemästä hyvästä työstä. Seuraan liittyminen on edullista ja radat 
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ovat ilmaisessa käytössä kaikille käyttäjille. Kannatustuotteet tekevät yhdis-

tystä näkyväksi, ja tuotteet on valittu harrastajia sekä tavallisia henkilöitä aja-

tellen. Myynninedistämisessä markkinoinnin kärki on frisbeegolfmaailman ai-

nutlaatuisuus. Tärkeintä tuotetta eli jäsenyyttä on mainostettu kannustamalla 

tulemaan osaksi Kippiksen tarinaa sekä jäseneduin. Verkkosivuilla on nostettu 

esiin myös jäsenyyden vaikutus lajin näkyvyydessä päättäjien suuntaan ja sitä 

kautta lajin kehityksen tukeminen. Yhdistyksellä on lajipiireissä tunnettu kasvo 

yhdistyksen puheenjohtaja Jere Pohjankoski. Muitakin keulakuvia on ollut 

aiemmin menestyvä kilpailija Pasi Koivu ja nykyään kansallisella huipulla hy-

vin esiintynyt Ville Ahokas.  

 

3.4 Digimarkkinointi ja some 

Verkossa tapahtuvassa markkinoinnissa keinoja on monia. Tärkeää on ym-

märtää kaiken verkossa tapahtuvan toiminnan olevan tavalla tai toisella osa 

markkinointia. Seuraavaksi muutamia nostoja verkkomarkkinoinnista. 

Ensimmäisenä nostetaan esiin kanavien linkitys toisiinsa. Kun yhden kanavan 

löydettyään asiakas huomaa muutkin kanavat, voi hän vaivattomasti valita 

seurattavakseen itselleen sopivimmat kanavavaihtoehdot. Toisena nostona on 

verkkosivut verkkomarkkinoinnin ytimessä. Verkkosivut ovat usein paikka, jolla 

luodaan ensivaikutelma yhdistyksestä. Verkkosivut ovat myös se paikka, jossa 

on kaikki tieto yrityksestä. Kaikkein pienemmille toimijoille ei välttämättä ole 

kannattavaa panostaa verkkosivuihin, ja Facebookilla saatetaan korvata verk-

kosivuja. Kolmantena nostona on jakamisen helppous. Jos yhdistyksellä on 

käytössään useita kanavia ja vaikkei olisikaan, voi näkyvyyttä lisätäkseen 

tehdä ristiin markkinointia. Ristiin markkinoinnissa esimerkiksi verkkosivuilla 

tehty julkaisu jaetaan yhdistyksen somekanavalle tai jäsenet uudelleen jakavat 

yhdistyksen julkaisun omalla tilillään. Toistaminen on tehokas tapa tavoittaa ja 

jäädä mieleen (Rinne 2017b.). Neljäntenä nostona on vielä valttikorttien hyö-

dyntäminen. Yhdistyksen toiminnassa puhuttavat, kiinnostavat ja keskustelua 

luovat spesiaalit asiat ovat valttikortteja juuri tälle yhdistykselle (Seppälä 

2011.). 

 



20 
 

 

Osa yhdistyksen tarinaa on kaikki se, mitä yhdistyksestä ulkoapäin on nähtä-

vissä. Puhuttelevat tarinat kiinnostavat markkinoinnissa. Hyvässä tarinassa fo-

kus on nykyhetkessä ja historiaa voidaan käyttää tehosteena. Esimerkiksi 

logo, jäsenten käytös, somekäytös ja verkkosivut ovat yhdistykseen yhdistet-

täviä ja tunnistettavia elementtejä. Markkinoinnissa kannattaa hyödyntää 

useita viestinnän muotoja. Kaikkein parhaiten ihmisen mieleen jäävät nähdyt 

asiat. Luetut ja kuullut viestit kulkevat aivojen lyhytmuistin kautta, jonka takia 

ne jäävät heikommin mieleen kuin pitkäaikaista muistia käyttävä kuvien muis-

taminen (Rinne 2017b, 19.). 

 

Sosiaalisen median tavoitteissa on usein paljon samaa kuin missä tahansa 

markkinoinnissa. Tavoitteisiin voi kuulua esimerkiksi tunnettavuuden lisäämi-

nen ja vuorovaikutuksen kasvatus. Kilpailu sosiaalisessa mediassa on kovaa 

ja markkinoinnin onkin oltava laadukasta tuottaakseen tuloksia. Hyvin suunni-

teltu ja ajantasainen toiminta auttaa sosiaalisen median markkinoinnissa. So-

men tehokas hyödyntäminen onnistuu panostamalla ensin yhteen kanavaan ja 

sitten askel kerrallaan voi kasvattaa kanavien määrää. Erinomaisella tasolla 

hoidettu yksi somekanava voi hyvinkin olla hyödyllisempi kuin monta heikom-

min hoidettua kanavaa (Suomen digimarkkinointi a.). 

 

Sosiaalisen median haltuun ottaminen kannattaa aloittaa jostain valmiiksi suo-

situsta kanavasta, jossa asiakkaat jo ovat käyttäjinä. Sosiaalisesta mediasta 

puhuttaessa erityinen huomio on syytä kiinnittää sanaan sosiaalinen. Somen 

toimintakulttuuri on kaksisuuntaista vuorovaikuttamista. (Rinne 2017b, 26.) 

 

Suomen kolme suosituinta some-kanavaa ovat Facebook, Instagram ja You-

Tube (kuva 1). 
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Kuva 1. Suosituimpien some-kanavien kuukausittaiset käyttäjämäärät Suomessa (Valtari 

2019) 

 

Facebook on kaikkien tuntema yhteisöpalvelu. Palvelu on toiminnoiltaan hy-

vinkin laaja. Facebookissa mm. käytetään tekstejä, kuvia, videoita, luodaan ta-

pahtumia ja muodostetaan ryhmiä. 

 

Instagram on kuvien jakopalvelu. Instagram on erityisesti mobiilikäyttöön tar-

koitettu palvelu, mutta sitä voi käyttää myös tietokoneen kautta. Palvelussa 

pääpaino on kuvilla sekä lyhyillä videoilla. Instagramin omistaa Facebook ja 

markkinointi toimii näillä palveluilla käsi kädessä. 

YouTube on maailman tunnetuin videoalusta ja luontainen valinta myös järjes-

töjen käyttöön. Videoita on helppo hyödyntää julkaisuissa myös muissa some-

kanavissa. Palvelun käytön ei tarvitse perustua aktiivisuuteen, vaan sitä voi-

daan pitää julkisena tai salattuna videoarkistona (Keihäs, 2020.). 

Somekanavien tarjonta on laaja ja edellä mainittujen kanavien lisäksi on mui-

takin vaihtoehtoja. Suosittuja etenkin nuorten keskuudessa on Chat-viestiso-

vellus SnapChat sekä lyhytvideosovellus TikTok. (Valtari, 2019.) 

 

Sosiaalinen media on loistava paikka markkinoinnille. Somekanavilla, kuten 

Facebookilla, on mainosalustalle tyypilliset ominaisuudet kehitetty tehokasta 

markkinointia varten. Kuten mainittua sosiaalisen median kattavuus on laaja ja 

sitä kannattaakin pyrkiä hyödyntämään myös yhdistyksen markkinoinnissa. 

Sosiaalisen median vahvuuksia on ehdottomasti se, kuinka luontainen ympä-

ristö siitä on tullut suurelle osalle väestöä ja kuinka paljon siellä vietetään ai-

kaa. 

 

2,8milj. käyttäjää/kk

2,4milj. käyttäjää/kk

2,0milj. käyttäjää/kk
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LDG:llä on verkkosivujensa mukaan käytössä Twitter, YouTube, Instagram, 

IRC.net sekä useita tilejä Facebookissa. IRC.net-kanavan sisältöä ei ole näh-

tävillä ilman käyttäjätunnusta palveluun. 

 

Twitteriä seura on päivittänyt aktiivisesti viimeksi vuonna 2017, mutta sen jäl-

keen twiittailu on ollut satunnaista, ja viimeisin twiitti on kesäkuulta 2019. Si-

sällöllisesti twiitit ovat olleet lyhyitä ja ytimekkäitä. Tarkoituksena ohjata käyt-

täjä toiseen kanavaan twiitissa olleen linkin kautta. 

 

YouTube-kanavalla seura on aktivoitunut vuoden 2021 alussa lataamalla pal-

veluun kaksi uutta videota lyhyen ajan sisään. Seuralla on kanavallaan toimin-

nan esittelyä, yhdeltä omalta radaltaan rataesittely monen vuoden takaa, ly-

hyitä videoita satunnaisista kilpailuista sekä tapahtumakoosteita. 

 

Instagramissa seura on aikaisemmin keskittynyt julkaisemaan kilpailuista ku-

via ja videoita. Aktiivisuus on vaihdellut ja pääpaino on selvästi ollut kilpailu-

kauden koitoksissa, joissa jäsenet ovat kuvanneet toistensa suorituksia. Muita 

julkaisuja on ollut pelaajien tilastokortteja kaudesta sekä satunnaista muuta si-

sältöä. Seuran nimeä kantavan käyttäjätilin lisäksi seuralla on käyttäjätili Kip-

pasuon frisbeegolf-maailmalle. Nimeä Kippis.org_dicsgolfparkworld kantava 

käyttäjätili on perustettu syyskuussa 2020, ja se on ollut aktiivinen keskimäärin 

yhdellä julkaisulla viikossa. Sen julkaisuissa on nähtävillä mm. radoilla tapah-

tuvaa ylläpitotoimintaa, seuran toimintaan liittyviä henkilöitä sekä yhteistyö-

kumppaneita, tuotemarkkinointia ja pro-pelaajien lyhyitä haastatteluita. Käyttä-

jätili on ollut aktiivinen myös Instagramin tarinatoiminnossa, jolloin video- tai 

kuvatarina on nähtävissä 24 tuntia sen julkaisusta. Kanavan tyyliin sopivasti 

julkaisuissa on käytetty runsaasti hashtageja. 

 

Facebookissa seuralla on käyttäjätili ja useampi sivu. Käyttäjätilillä julkaisut 

ovat monenlaisia. Postaukset liittyvät mm. yleisesti frisbeegolfiin, seuraan, la-

jiin ja jäseniin. Seura on perustanut omat sivut mm. Kippasuon frisbeegolf-

maailmalle, Kumpelin radalle, Heinolan frisbeegolfille sekä vain jäsenille tar-

koitetun sivun. Sivut pyrkivät painottumaan nimensä mukaiseen tarkoitukseen. 
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4 LORDS OF DISCGOLF RY 

Lords of Discgolf ry (LDG) on vuonna 2001 perustettu frisbeegolf-yhdistys. Yh-

distystoiminnan aloittamisen tarkoituksena oli vastata harrastajamäärän kas-

vuun alueella. Kaveriporukan perustama yhdistys on kasvanut 100—200 jäse-

nen suuruiseksi. Lajin kasvu ja hyvin tehty pohjatyö seurassa ovat mahdollis-

taneet jäsenmäärän kasvun myös vuonna 2021. 

 

Heinolassa frisbeegolfin juuret ovat 1990-luvulla. 90-luvun loppupuolella Suo-

messa oli n. 15 rataa, joista peräti kolme sijaitsi Heinolassa. Nykyään Suo-

messa ratoja on yli 800 kpl. Heinola on edelleen vahvasti mukana kolmella (3) 

yksittäisellä radalla ja Kippasuon frisbeegolf-maailmalla, joka koostuu kol-

mesta (3) eritasoisesta radasta sekä oheisharjoittelumahdollisuuksista. (LDG 

s.a.)  

  

Frisbeegolfissa haaste on saada vapaasti lajia harrastelevista henkilöistä re-

kisteröityneitä jäseniä seuroihin. Frisbeegolfradat ovat pääsääntöisesti va-

paassa käytössä olevia harrastuspaikkoja, ja lajin harrastamisen helppous ve-

tää puoleensa paljon vapaa-ajan heittelijöitä. LDG:ssä tilanne on ollut pitkään 

samankaltainen. Jäsenyyksien hinnat seurassa on pidetty matalina, jotta kyn-

nys aktivoitua rekisteröidyksi jäseneksi olisi matala, kuten osallistuminen lajiin 

muutenkin. 

Orgaanisen kasvun lisäksi seura on saanut kasvua panostamalla ratoihin ja 

junioritoimintaan. Jäsenmäärä on kasvanut hitaasti, lukuun ottamatta koronan 

ansiosta tapahtunutta harrastajamäärän kasvupyrähdystä. LDG hyötyi hyvästä 

pohjatilanteesta ja on saanut jäsenmäärän uusille lukemille korona-aikana. 

Koronan jälkeen uusista jäsenistä halutaan pitää seurassa kiinni ja myös uu-

sia jäseniä tavoitellaan tulevaisuudessakin. Vanhat sekä uudet jäsenet ovat 

elintärkeitä seuralle, ja heitä palvellakseen asiakastuntemuksen konkretisointi 

opinnäytetyön kautta tuli hyvään ajankohtaan. 

  

Ostettavia jäsenyyksiä seurassa on kolmenlaisia: aikuis-, juniori- ja kannatus-

jäsenyys. Jäsenmaksua vastaan tarjolla on useita jäsenetuja. Hinta-etuja seu-

ralla on kolmessa lajin verkkomyymälässä, lajiin liittyvissä tuotteissa kahdessa 
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paikallisessa kaupassa, paikallisessa ravintolassa, hierojalle ja optiikkaliikkee-

seen. Lisäksi jäsenyys sisältää digitaalisen jäsenkortin ja ilmaisen talviharjoit-

telumahdollisuuden (LDG s.a.). Satunnaisesti myös ruokaa, juomaa ja yhteistä 

tekemistä on tarjottu jäsenille järjestetyissä tapahtumissa. 

 

Yhdistys pyrkii nostamaan lajin pariin yhä enemmän nuoria ja naisjäseniä. 

Nuoria on houkuteltu mukaan ilmaisilla viikkokisoilla sekä Heinolan seurakun-

nan kanssa yhteistyössä järjestetyllä nuorten frisbeegolf-kerholla. Panostus 

naisjäseniin näkyy vuonna 2019 perustetun naisjaoston kautta. Naisjaoston 

tarkoituksena on tuoda yhteen naisfrisbeegolfaajia sekä edesauttaa naisten 

aloittamista frisbeegolfin parissa. 

 

5 TAPAUS- ELI CASE-TUTKIMUS 

Tässä case-tutkimuksessa yhdistyy laadullinen ja määrällinen tutkimusote. 

Case-tutkimuksessa tutkimuskohteena on yksi yritys tai henkilö. Liiketalou-

dessa näkökulma case-tutkimukseen on käytännöllinen. 

Haastattelut ovat yleisin tapa kerätä aineistoa tapaustutkimuksissa, mutta ai-

neistoa voidaan kerätä muillakin menetelmillä. Analyysivaiheessa tarkoituk-

sena on löytää jotakin odottamatonta. Case-tutkimuksissa tutkimuksen koh-

teena olevat henkilöt valitaan tarkkaan. (Aaltio-Marjosola, 1999.) 

 

Tapaustutkimuksella on useita toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. 

Useat määritelmät osoittavat osaltaan tapaustutkimuksen joustavuudesta tut-

kimusstrategiana. Yhteistä jokaiselle määritelmälle on joka tapauksessa run-

saan aineiston tarkastelu todellisessa kontekstissa. Uuden teorian luominen, 

nykyisten teorioiden tarkentaminen ja tiedossa olevien teorioiden testaaminen 

ovat mahdollisia tapaustutkimukselle. (Puusa ym. 2020.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tapaustutkimuksen tarkoituksena on tapauksen ainut-

laatuisuuden ymmärtäminen ja selittäminen. Opinnäytetyössä haastateltavat 

henkilöt on valittu yhdistyksen ydinhenkilöistä, joilla oletetusti on hyödyllistä 

tietoa tutkimuksen kannalta. Kyselylomakkeilla kerätään tietoa laajemmalta 

joukolta, jolla oletetaan olevan kiinnostusta aiheeseen.  
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5.1 Haastattelut 

Tämän luvun kuvaus perustuu Hirsjärven ja Hurmeen (2008) näkemyksiin tut-

kimushaastatteluista. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitellaan erilaisten näkö-

kulmien esiin saamista. Laadullisen tutkimuksen osa-alueista tässä tutkimuk-

sessa hyödynnetään yksilöhaastattelua. Keskusteluluonteiset haastattelut 

ovat luonnollinen tapa saada monen tasoista tietoa ihmisiltä. Yksi haastattelun 

eduista onkin sen luonnollisuus, sillä haastattelussa molemmat osapuolet tun-

tevan oman roolinsa pääpiirteittäin jo etukäteen. Haastatellessa voidaan 

saada tietoa, jota ei muutoin tulisi esiin ja keskustellessa voidaan tarkentaa tai 

selkeyttää kysymyksiä sekä vastauksia oikean ymmärryksen takaamiseksi. 

 

Haastatteluiden haasteisiin kuuluu aktiivisen avoimen keskustelun saaminen 

haastateltavien omista kokemuksista. Haastattelijan on oltava mahdollisim-

man neutraali, ja sen on näyttävä kysymysten asettelussa. Suullisessa haas-

tattelussa haastateltava voi päätyä myötäilemään haastattelijaa peruskysy-

myksen lisäksi lisäkysymyksien kautta, jolloin mahdollisuus virheellisiin tulok-

siin kasvaa. Haastatteluiden toteutuksessa on myös omat haasteensa. Haas-

tattelut ovat aikaan ja aikaa sitovia, vaativat hyviä haastattelutaitoja sekä asi-

anmukaisia välineitä toteutuakseen. Haastattelijan taitoihin kuuluu haastatelta-

van ajatuksien, käsityksien, kokemuksien ja tunteiden tulkinta puolueetto-

masti. 

 

Haastateltavat on valittava sen mukaan, että tarvittava tieto saadaan hankit-

tua. Haastateltavien määrään vaikuttaa aina tutkimuksen tarkoitus. Jo muuta-

maa henkilöä haastattelemalla voidaan saada merkittävää tietoa, mutta toi-

sessa kontekstissa tai lähestymistavassa on tarpeellista haastatella muuta-

maa henkilöä jokaisesta selkeästi luokitellusta ryhmästä. 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään lumipallo-otantaa, jossa muutama haastatel-

tava on etukäteen valittu. Haastattelija pyytää tarvittaessa haastateltavia eh-

dottomaan muita henkilöitä, joilta puutteellista tai puuttuvaa tietoa voitaisiin 

hankkia. Haastattelija jatkaa haastatteluita, kunnes olennaisen tiedon määrä 

ei enää kasva merkittävästi tai haastattelija tulkitsee tietoa olevan tarpeeksi. 
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Haastatteluiden tallentaminen on välttämätöntä ja haastatteluiden tallentami-

nen opinnäytetyössä tapahtuu haastatteluita varten tehtyyn työkirjaan. Tallen-

netun aineiston analysointi on kannattavaa aloittaa mahdollisimman pian, jotta 

tilanne on vielä tuoreessa muistissa ja inspiroiva. Jos tallennettua tietoa on 

tarpeen tarkentaa, haastateltavalle on miellyttävämpää tehdä se mahdollisim-

man pian. 

 

5.2 Kysely 

Tämä luku perustuu Tarja Heikkilän näkemyksiin kirjassa Tilastollinen tutki-

mus (2014). Kyselyiden toteuttaminen verkon välityksellä riippumatta pääte-

laitteesta on nykyaikaa. Nykyaikaisia teknologioita hyödyntäen myös kyselyn 

jakaminen, aineistonkeruu ja analysointi sujuvat vaivattomasti ja tehokkaasti. 

Verkkokyselyn vahvuuksiin kuuluu mm. mahdollisuus vastata kyselyyn juuri it-

selleen sopivaan aikaan. Tutkimus- ja tiedonkeruuohjelmissa, kuten Webropol 

-ohjelmassa, toimintovalikoimat ovat laajat. 

 

Kyselyn aineisto voi olla sekä määrällistä että laadullista kuten tässä opinnäy-

tetyössä. Kyselyn määrällisiä kysymyksiä analysoidaan tilastollisin menetel-

min. Määrällisillä osilla pyritään selvittämään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin 

liittyviä tietoja. Määrällisissä kysymyksissä käytetään suljettuja kysymyksiä 

valmiiden vastausvaihtoehtojen kanssa. Tilastollisia kysymyksiä tutkimuk-

sessa ovat mm. ikää ja sukupuolta koskevat kysymykset. 

 

Kartoittavia tilastollisia kysymyksiä täydentämään kyselyssä on lisäksi laadulli-

sia kysymyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään tutkittavia hen-

kilöitä. Kyselyn tulokset ovat merkittävässä roolissa jäsenprofiileja muodostet-

taessa. 

 

5.3 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija-analyysissä tutkitaan markkinoilla olevia muita toimijoita. Tutkimalla 

kilpailijoita arvioidaan omia mahdollisuuksia menestyä markkinoilla. Kilpaili-

joita voi arvioida usein muuttujin. Tutkinnan alla voi olla esimerkiksi markkina-

asema, tuotevalikoima, hintataso sekä erilaiset resurssit. Kilpailijoiden tunte-

minen auttaa hahmottamaan markkinoita ja analyysin avulla on mahdollista 
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saada tietoa siitä, miten tehdä toiminnasta muista erottuvaa. Tietolähteenä toi-

mii usein avoimesti saatavilla olevat tietolähteet kuten verkkosivut, raportit ja 

julkiset asiakaspalautteet. (Suomi.fi.) 

 

Kilpaili-analyysiin valittiin joukko frisbeegolfseuroja. Vertailtavat tiedot on valit-

tava sellaisista tiedoista, joita on helppo verrata ja joissa data on avoimesti 

saatavilla melko vaivattomasti. Tietoa etsitään frisbeegolfseurojen some-kana-

vista, verkkosivuilta, frisbeegolfliiton sivuilta ja ratarekisteristä. Kilpailija-ana-

lyysin on tarkoitus kertoa, onko valittujen tietojen saralla seuralla kehitettävää 

tai kilpailuetua muihin nähden. Datankeruu kilpailija-analyysejä varten tehtiin 

huhtikuussa. Somevertailun osalta dataa on täydennetty seuraajamäärien 

osalta elokuussa 2021 analyysejä tehtäessä. 

 

Seurat valittiin maantieteellisen etäisyyden perusteella tutkimuksen kohteena 

olevaan seuraan nähden. Valitulla seuralla täytyi myös olla omat verkkosivut, 

jotta tietoa olisi varmasti saatavilla. Aluksi ideana oli tehdä vertailua myös 

muita lajeja edustaviin seuroihin alueella, mutta vertailu osoittautui yllättävän 

työlääksi ja vaikeaksi, joten tutkija päätti luopua siitä. Vertailtavaksi valikoitui-

vat käytössä olevien some-kanavien määrä sekä kiinnostavuus, jäsenyyden 

kustannukset, harrastuspaikkojen määrä sekä laatu, jäsenmäärä, jäsenedut ja 

toiminta eri ryhmille. 

 

Harrastuspaikkojen lukumäärä alueella sekä laatu mahdollistavat suuret har-

rastajamäärät. Tässä tapauksessa laadulla tarkoitettiin väylien lukumäärää ra-

doilla. Frisbeegolfratojen standardi väylälukumäärä on 18 väylää. Tutkimuk-

sessa alle 9-väyläiset radat nimettiin harjoitteluradoiksi, muut alle 18-väyläiset 

radat puolimittaisiksi ja 18-väyläiset täysimittaisiksi. Jäsenmaksun hinta on 

vertailussa, jotta nähtäisiin, onko toisten seurojen hinnoittelustrategiassa eroa 

ja mikä on jäsenyyksien hintataso. Jäsenedut puolestaan ovat yksi tapa hou-

kutella jäseniä, eduilla jäsenet voivat saada jäsenmaksun takaisin epäsuo-

rasti. Toiminnan järjestäminen eri ryhmille tuli mukaan vertailuun, koska 

näissä ryhmissä oletettiin olevan kasvupotentiaalia ja ryhmien oletettiin vaati-

van erityistä huomiota.  
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6 EMPIIRISEN TUTKIMUSAINEISTON HANKINNAN JA ANALYYSIN KU-

VAUS 

Yhdistyksen näkökulmia jäsenasioista kartoitettiin haastattelemalla seuran 

ydinhenkilöitä kahdenkeskisissä etätapaamisissa. Henkilöitä haastateltiin sa-

tunnaisessa järjestyksessä, ja valituilla henkilöillä oletettiin olevan haluttua in-

formaatiota asemansa puolesta. Keskusteluita varten luotiin työkirja Word-

tekstinkäsittelyohjelmaan, jota haastattelija täytti haastattelun aikana. Työkirja 

auttoi ohjaamaan keskustelua sovitun teeman ympärille ja takasi yhtenäisen 

rakenteen haastatteluille. Haastattelut järjestettiin Google Meets -työkalussa. 

Seuralla on käytössään Googlen palveluita, joten oli luontaista valita haasta-

teltaville tuttu työkalu. Haastatteluissa käytetty työkirja ja kysymykset löytyvät 

kokonaisuudessaan liitteestä 1.  

 

Tiedonkeruu suoritettiin Webropol-työkalulla luodulla kyselyllä. Kyselyyn oli 

mahdollisuus vastata 14.6.–5.7.2021 välisenä aikana. Kysely jaettiin seuran 

jäsenille heidän Facebook-ryhmäänsä sekä sähköpostitse jäsenkirjeenä. Ei-

jäseniä henkilöitä tavoiteltiin postauksella Frisbeegolf Heinola Facebook -ryh-

män kautta. Frisbeegolf Heinola -ryhmä valikoitua ei-jäsenien tavoittamispai-

kaksi, koska ryhmään kuuluvat henkilöt ovat jo kiinnostuneita seuran toimi-

malla alueella tapahtuvasta frisbeegolf-toiminnasta. Kysely jaettiin vielä Ilmoi-

tustaulu Heinola Facebook -ryhmään, koska ei-jäseniä henkilöitä oli tavoitettu 

valitettavan vähän. Kyselyajan päätyttyä alkoi tulosten analysointi Webropolin 

raportointitoimintoa hyödyntäen. 

 

Kyselyn viisi ensimmäistä kysymystä olivat kaikille vastaajille yhteisiä kartoitta-

via kysymyksiä. Kartoittavien kysymyksien jälkeen lomake ohjasi vastaajan lo-

makkeen toiselle sivulle, joka koostui ei-jäsenille (kysymykset 6—8) tai jäse-

nille (kysymykset 9—14) suunnattuihin kysymyksiin. Valikoitujen kysymyksien 

jälkeen kyselyn kolmannella sivulla kysyttiin kaikilta vastaajilta suositteluhaluk-

kuutta sekä annettiin mahdollisuus lopputerveisiin seuralle. Kysymyslomake 

löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 2. Kysymyslomakkeen pohjalta luotiin 

myös kolme asiakasprofiilia. Asiakasprofiilit luotiin tyypillisestä mies- ja nais-

jäsenestä sekä potentiaalisista jäsenistä. 
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7 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Työn tuloksissa käsitellään kyselytutkimuksen tulokset kysymyksittäin ja niistä 

muodostetut jäsenprofiilit, seurajohdolle tehtyjen haastatteluiden sekä kilpaili-

analyysin tulokset. 

 

7.1 Jäsenkyselyn tulokset 

Kyselyn tulokset on käsitelty Webropolin raportointityökalussa. Lisäksi ”muu” 

vastausten avoimet kohdat on analysoitu tekstianalyysin tavoin. Kysely tavoitti 

useita satoja henkilöitä somen ja sähköpostin välityksellä, mutta kyselyn vas-

taajamääräksi jäi 87 vastaajaa.  

 

7.1.1 Yhteiset kysymykset 

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajan sukupuolta (kuva 

2).  

 

Kuva 2. K1: kaikkien vastaajien sukupuolijakauma. n=87 

 

Odotusten mukaisesti suuriosa vastaajista oli miehiä (85 %) ja vähemmistö 

naisia (15 %).  

 

Toinen henkilötietoja kartoittava kysymys koski vastaajan ikää (kuva 3). 
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Kuva 3. K2: kaikkien vastaajien ikäjakauma. n=87 

 

Keski-ikä tutkimuksen mukaan on 34-vuotta, mutta kuten vaihteluväli 12–69 

osoittaa frisbeegolfilla on monen ikäisiä pelaajia. 

 

Demografisista tiedoista kolmantena kysyttiin henkilön asuinpaikkakuntaa 

(kuva 4). 

 

Kuva 4. K3: kaikkien vastaajien paikkakuntajakauma. n=87 

 

Asuinpaikkakunnaksi lähes kaksikolmasosaa (64 %) kertoi olevan Heinolasta 

eli peräti 36 % vastaajista oli Heinolan ulkopuolelta. 

 

Vastaajia oli Heinolan lisäksi 18 eri kaupungista. Useampia vastaajia oli Lah-

desta (9), Jyväskylästä (3), Helsingistä (3) ja Kouvolasta (2). Hieman yllättäen 

vastaajia oli peräti 7 eri maakunnasta, joista kolme suurinta olivat Päijät-Häme 

(12), Uusimaa (6) ja Keski-Suomi (5).  

 

Kyselyn neljäntenä kysymyksenä haluttiin selvittää minkälaisena frisbeegol-

faajana vastaajat kokevat itsensä (kuva 5).  
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Kuva 5. K4: Olen frisbeegolfaajana. n=87 

 

Neljännellä kysymyksellä selvitettiin vastaajien luonnetta pelaajana. Henkilöt 

olivat huomattavasti enemmän porukassa kuin yksin harrastavia. Ajanviettä-

mis vai tavoitteet mielessä harrastavien kesken vastaukset jakaantuivat to-

della tasaisesti. Henkilöt kokivat olevansa selvästi enemmän rivipelaajia, kuin 

lajivaikuttajia. Henkilöt myös kokivat olevansa paikallisesti pelaajia eikä niin-

kään ratamatkailijoita. 

 

Viimeinen yhteiseen osioon kuuluneella kysymyksellä selvitettiin henkilön la-

jisuhdetta (kuva 6). 

 

Kuva 6. K5: mikä on suhteesi lajiin? n=87 

 

Pelkän jäsenyyden omaavia vastaajia oli tutkimuksessa harrastajina 50 kpl, 

joka tarkoittaa 58 % vastaajista. Lisäksi jäsenyyden ja kilpailulisenssin omaa-
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via vastaajia oli 22 kpl, joka on 25 % vastaajista. Yhteensä jäsenyyden omaa-

via vastaajia oli tutkimuksessa 72 kpl, joka tarkoittaa 83 % vastaajista. Ei-jäse-

niä vastaajien osuus oli 17 %, mikä tarkoittaa 15 kpl vastaajista. Seurajäse-

nyyden omaavia henkilöitä kysely tavoitti hyvin, mutta ei-jäsen vastaajia kyse-

lyyn päätyi vastaamaan valitettavan pieni määrä. Tutkimuksen tulokset tulevat 

olemaan selvästi painottunut jäsenien vastauksiin. Ei-jäsenet ovat potentiaali-

sia jäseniä ja heidän parempi tavoittaminen tulevaisuudessa oli yksi tutkimuk-

sen tavoitteista. Ei-jäsenien tuloksia tarkastellaan kysymyksissä 6–9 sekä ei-

jäsenien koosteprofiilissa. Jäseniä tarkastellaan kysymyksissä 10–14 sekä 

koosteprofiileissa. 

 

7.1.2 Ei-jäsenien kysymykset 

Vastaajat, jotka olivat vastanneet kuvan 6 lajisuhde kysymykseen, ettei heillä 

ole jäsenyyttä ohjattiin vastaamaan tämän osion kysymyksiin. Ei-jäsenien 

osuus tutkimuksessa oli 15 vastaaja (17 %). 

 

Osion ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin, kuinka kauan henkilöt ovat har-

rastaneet frisbeegolfia (kuva 7). 

 

Kuva 7. K6: Kuinka monta vuotta olet harrastanut frisbeegolfia. n=14 

 

Frisbeegolfseuraan kuulumattomat vastaajat ovat harrastaneet keskimäärin 3-

vuotta. Keskihajonnan tulos 2 osoittaa, että seuraan kuulumattomat harrasta-

jat ovat keskimäärin harrastaneet lajia melko lyhyen aikaa. 

 

Kyselyn seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin tärkeimpiä syitä, miksi henki-

löt eivät ole liittynyt seuran jäseneksi (kuva 8). Kyseessä on monivalintakysy-

mys, johon yksi vastaaja voi antaa useamman vastauksen. Osa vastaajista 

antoi useamman vastauksen, sillä kysymykseen tuli yhteensä 31 vastausta. 
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Pylväskaavion osoittama prosenttimäärä vastaa todellista määrää siitä, kuinka 

monta prosenttia vastaajista on ollut kyseistä mieltä.  

 

Kuva 8. K7: miksi et ole liittynyt LDG jäseneksi? n=15 

 

Sille miksei henkilöt olleet liittynyt jäseneksi nousi esiin kaksi pääsyytä. Jäse-

nyyttä ei koettu tarpeelliseksi ja jäsenyyden hyötyjä ei tunnettu. Muu vastauk-

sista muodostui kolmanneksi suurin syy. Vastauksia purkaessa ei kuitenkaan 

löytynyt selkeää yhtenäistä linjaa, vaan vastaukset hajaantuivat. Muu vastauk-

sissa esiintyi mm. hintaan ja sijaintiin liittyviä vastauksia. 

 

Kyselyn kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin tärkeimpiä syitä, joka saisi 

henkilöt liittymään seuran jäseneksi (kuva 9). Kyseessä on monivalintakysy-

mys, johon yksi vastaaja voi antaa useamman vastauksen. Osa vastaajista 

antoi useamman vastauksen, sillä kysymykseen tuli yhteensä 28 vastausta. 

Pylväskaavion osoittama prosenttimäärä vastaa todellista määrää siitä, kuinka 

monta prosenttia vastaajista on ollut kyseistä mieltä. 
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Kuva 9. K8: mikä saisi sinut liittymään jäseneksi? n=15 

 

Lajivalmennukset, pelikaverit ja harjoitukset keräsivät eniten vastauksia mah-

dollisista liittymiseen johtavista mahdollisista syistä. Muu, mikä vastauksissa 

oli kolme toisistaan erilaista tarinaa. Yksi vastaaja uskoi jäsenetujen voivan 

saada liittymään jäseneksi. Toinen kertoi liittymisen madaltuvan, jos olisi tut-

tuja seurassa. Kolmas vastaaja kertoi, että saattaisi liittyä kannatuksen vuoksi. 

 

7.1.3 Jäsenien kysymykset 

Ne vastaajat, jotka olivat vastanneet kuvan 6 lajisuhde kysymykseen, että 

heillä on jäsenyys tai jäsenyys ja kilpailulisenssi, ohjattiin tämän osion kysy-

myksiin. Jäsenien kokonaisosuus tutkimuksessa oli 72 vastaaja (83 %). 

 

Osion ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin, kuinka kauan henkilö on har-

rastanut frisbeegolfia (kuva 10). 

 

Kuva 10. K9: Kuinka monta vuotta olet harrastanut frisbeegolfia? n=72 
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Seuraan kuuluvat henkilöt ovat harrastaneet lajia keskimäärin 7,5vuotta. Osa 

vastaajista on mahdollisesti harrastanut lajia alle vuoden, sillä kysymykseen 

oli tullut 0-vastauksia.  

 

Jäsenien toisessa kysymyksessä selvitettiin henkilön jäsenyyden kestoa (kuva 

11). Vastauksissa on erikoista että, kymmenen jäsentä on jättänyt vastaa-

matta kysymykseen. 

 

Kuva 11. K10: Kuinka monta vuotta olet ollut LDG jäsen? n=62 

 

Tutkimukseen vastanneet jäsenet ovat olleet keskimäärin 3,5vuotta jäseniä. 

Pisimpään jäsenenä olleet olivat kuulunut seuraan sen koko historian ajan ja 

uusimmat jäsenet olivat mahdollisesti tänä vuonna liittyneitä 0-vastauksin. 

 

Vastauksen tuloksia voi myös vääristää kysymyksen muotoilu. Kaikki tutki-

mukseen ja kysymykseen vastanneet henkilöt eivät välttämättä ole LDG:n jä-

seniä, vaikka olisivat lajisuhteeltaan jäseniä tai kilpapelaajia. Vastausvaihtoeh-

dot eivät myöskään huomio alle vuoden seuraan kuuluneita jäseniä.  

 

Jäsenien kolmannessa kysymyksessä kysyttiin tärkeimpiä syitä, miksi he ovat 

liittyneet seuran jäseniksi (kuva 12). Kyseessä on monivalintakysymys, johon 

yksi vastaaja voi antaa useamman vastauksen. Osa vastaajista antoi useam-

man vastauksen, sillä kysymykseen tuli yhteensä 191 vastausta. Pylväskaa-

vion osoittama prosenttimäärä vastaa todellista määrää siitä, kuinka monta 

prosenttia vastaajista on ollut kyseistä mieltä. 
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Kuva 12. K11: Olen seuran jäsen, koska? n=71 

 

Seuran tukeminen nousi jäsenyyden syistä kaikkein suosituimmaksi. Yli 40 % 

vastaajista piti tärkeinä syinä kilpailuihin osallistumista seuran jäsenenä ja pe-

likavereiden saamista seurasta. Muu vastauksia analysoidessa 24:ssa syyksi 

nousi tukeminen. Muissa muu vastauksissa nousi esiin ”pakko kuulua johon-

kin seuraan” ja tunnepitoiset syyt. Seurojen kautta kilpailulisenssin hankkimi-

nen on tehty helpoksi ja kilpailemista harrastavat pelaajat voivat kokea pa-

koksi seuroihin kuulumisen. Tunnepitoiset syyt ovat merkki siitä, että seuran 

toiminta on ollut vaikuttavaa.  

 

Jäsenien tyytyväisyyttä heihin oletettavasti vaikuttaviin asioihin kartoitettiin Li-

kert-asteikko mallisella kysymyksellä (kuva 13). 
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Kuva 13. K12: olen tyytyväinen? n=70–72  

 

Jäsenien tyytyväisyys osoittautui tutkimuksessa hyväksi. Tyytyväisimpiä jäse-

net olivat ratoihin ja tiedottamiseen. Eri mieltä olevia vastauksia kertyi vähän 

tai ei ollenkaan jokaiseen väittämään. Seuran järjestämiin jäsentapahtumien 

tyytyväisyydestä oltiin epävarmimpia noin kolmasosan vastatessa en osaa sa-

noa. Myös seuran järjestämiin kilpailuihin ja jäsenetuihin tyytyväisyys keräsi-

vät huomattavan määrän en osaa sanoa vastauksia. 

 

Jäsenien odotuksia seuran ylläpitämistä ja järjestämistä toiminnoista kartoitet-

tiin jäsenien neljännessä kysymyksessä (kuva 14). Kyseessä on monivalinta-

kysymys, johon yksi vastaaja voi antaa useamman vastauksen. Osa vastaa-

jista antoi useamman vastauksen, sillä kysymykseen tuli yhteensä 237 vas-

tausta. Pylväskaavion osoittama prosenttimäärä vastaa todellista määrää siitä, 

kuinka monta prosenttia vastaajista on ollut kyseistä mieltä. 
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Kuva 14. K13: Minkälaista toimintaa odotat seuralta? n=72 

 

Seuran järjestämien toimintojen odotuksissa kolme vaihtoehtoa nousi ylitse 

muiden. Lähes yhtä paljon vastauksia keräsivät ratojen ja muiden harrastus-

paikkojen mahdollisuuksien kehittäminen, viikoittaisten sekä isojen kilpailujen 

järjestäminen. Muuta, mitä -vastauksessa vastaaja oli halunnut nostaa esiin 

saunaillan. 

 

Jäsenien viidennen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, mihin seuran toi-

mintoihin jäsenillä on kiinnostusta osallistua (kuva 15). Kyseessä on moniva-

lintakysymys, johon yksi vastaaja voi antaa useamman vastauksen. Osa vas-

taajista antoi useamman vastauksen, sillä kysymykseen tuli yhteensä 149 

vastausta. Pylväskaavion osoittama prosenttimäärä vastaa todellista määrää 

siitä, kuinka monta prosenttia vastaajista on ollut kyseistä mieltä. 
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Kuva 15. K14: Olen kiinnostunut osallistumaan seuraaviin seuran toimintoihin. n=55 

 

Talkoisiin ja kilpailemiseen osallistuminen nousivat kiinnostavimmiksi toimin-

noiksi, joihin vastaavat haluavat osallistua. Kolmanneksi eniten vastauksia ke-

rännyt yhteiset harjoitukset, jonka suosio oli lähes samalla tasolla myös seu-

ralta odotetuissa toiminnoissa. Muu, mikä vastauksissa yksi henkilö kertoi 

odottavansa saunailtaa ja toinen henkilö kertoi haluavansa vai toimia seuran 

tukijana. 

 

7.1.4 Lisäkysymykset 

Kaikille vastaajille esitettiin lopussa vielä kaksi lisäkysymystä, joista ensimmäi-

sessä kysyttiin suosittelu halukkuutta (kuva 16). 

 

Kuva 16. K15: Kuinka todennäköisesti suosittelisit LDG:en liittymistä? n=86 
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Suositteluhalukkuutta mittaavan kysymyksen tulos oli hyvä tuloksen ollessa 

+67. NPS-mittarin asteikko on -100 — +100. NPS-arvoa on usein tapana ver-

rata kilpailijoihin, mutta kilpailevista seuroista ei löytynyt NPS-tietoa avoimesti 

saatavilta. 

 

Tarkemmassa tarkastelussa oli huomattavissa merkittäviä eroja lajisuhteen 

mukaan (kuva 17).  

 

Kuva 17. NPS-vertailu lajisuhteen mukaan. 

 

Kuvan ympyröissä suluissa olevat luvut ovat vastaajien lukumäärä ja ilman 

sulkuja olevat luvut NPS-lukuja. Selvästi korkein suositteluhalukkuus oli har-

rastajilla (+96). Myös kilpapelaajien suositteluhalukkuus oli positiivinen (+59). 

Harrastelijoiden suositteluhalukkuus oli negatiivinen (-21). 

 

Tutkimus päättyi valinnaisiin tekstimuotoisiin terveisiin seuralle. Valinnaisia 

viestejä oli kirjoitettu yhteensä 42, joista 38 oli positiivissävytteistä ja 4 raken-

tavaa ehdotusta. Rakentavissa palautteissa esiin oli nostettu muistutus taval-

listen harrastelijoiden huomioimisesta jatkossakin, viestinnän ajoittaisesta tul-

vasta, juomapisteistä ratojen läheisyyteen ja jatkuvasta kehitystyöstä. 

 

Yhteensä

+67

(86)

Harrastelijat

-21

(14)

Kilpapelaajat

+59

(22)

Harrastajat

+96

(50)
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"Muistakaa myös perus- / aloittelevat harrastajat ja heidän tar-

peet, he ovat se ” perusmassa”, nyt kun seuran vauhti ja kasvu on 

kovaa" 

Positiivissävytteisissä kommenteissa kiiteltiin hyvästä työstä ratojen suhteen, 

Heinolan kaupungin imagon edistämisestä ja yleisesti hyvästä työstä.  

 

”Kiitos upeasta työstä frisbeegolfin eteen Heinolassa. Olen ylpeä 

omasta seurastani, joka on esimerkillinen koko Suomessa.” 

 

Lisäksi kannustavia vaikeasti luokiteltavia positiivisia kommentteja oli huomat-

tavan paljon. 

 

7.2 LDG:n jäsenprofiilit 

Jäsenprofiilit on muodostettu jäsenkyselyn tietojen pohjalta. Profiilit kuvastavat 

keskivertohenkilöä kyseisessä luokassa. Ensimmäisenä esiteltävä profiili on 

muodostettu tutkimukseen vastanneista naisista (kuva 18). 

 

Kuva 18. Tyypillinen naisprofiili. 

 

Seuran tyypillinen naisjäsen on iältään 36-vuotias Heinolalainen. Hänellä on 

jäsenyys, muttei kilpailulisenssiä. Lajia hänellä on takanaan keskimäärin 4,5 

vuotta. Frisbeegolfia hän pelaa porukassa ajanvietteenä. ”Fribaaja Riitta” ko-

kee olevansa rivipelaaja ja harrastaa lajia paikallisesti. Fribaaja Riitan tyypilli-

simpiä näkemyksiä on tiivistetty yhteen profiilin lohkoista (kuva 18).  
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Toinen profiili on muodostettu tutkimukseen vastanneista miehistä (kuva 19). 

 

Kuva 19. Tyypillinen miesprofiili. 

 

Seuran tyypillinen miesjäsen on iältään 34-vuotias Heinolalainen. Hänellä on 

jäsenyys, muttei kilpailulisenssiä. Lajia hänellä on takanaan keskimäärin 7 

vuotta. Frisbeegolfia hän pelaa porukassa tavoitteellisesti. ”Fribaaja Risto” ko-

kee olevansa rivipelaaja ja matkailee eri radoille lajin vuoksi. Fribaaja Riston 

tyypillisimpiä näkemyksiä on tiivistetty yhteen profiilin lohkoista (kuva 19). 

 

Kuva 20. Potentiaalinen profiili. 

 

Potentiaalista henkilöistä miehiä on noin 3/4 ja naisia noin 1/4. Henkilöt asuvat 

Heinolassa, Lahdessa, mutta myös muualla Suomessa. Henkilöt ovat monen 
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ikäisiä juniori-ikäisistä (alle 19 v) ikämiehiin (yli 40 v). Lajia henkilöillä on taka-

naan keskimäärin 3 vuotta. Frisbeegolfaajia he pelaavat porukassa ajanviet-

teenä. ”Tavoittamattomat tykittäjät” kokevat olevansa rivipelaajia, jotka pelaa-

vat enemmän paikallisesti kuin matkaillen radoille. Heidän tyypillisimpiä näke-

myksiänsä on tiivistetty yhteen profiilin lohkoista (kuva 20). 

 

7.3 Jäsentilanne seurajohdon näkökulmasta 

Jäsenmäärän kasvun mahdollisuuksia, syitä ja tapoja seuran näkökulmasta 

selvitettiin tutkimuksessa haastattelemalla seurajohtoa. Seuran hallituksen 

kuudesta jäsenestä kolme osallistui haastateltavaksi. Kahdella ensimmäisellä 

kysymyksellä selvitettiin nykytilaa. Kysymykset kolme ja neljä keskittyivät kei-

noihin ja syihin jäsenhankinnassa seuran näkökulmasta. Kysymys viisi keskit-

tyi jäsensuhteiden ylläpitoon ja kysymyksellä kuusi liittymisen syitä harrasta-

jien näkökulmasta seurajohdon mielestä.  

 

K1: Minkälainen mielestäsi on jäsenmäärä ja sen kehitys seurassa? Kysymyk-

sen tarkoituksena oli kartoittaa seurajohdon näkemystä saavutetusta jäsen-

määrästä ja seuran jäsenmäärän tilasta. 

Kaikki vastaajista kertoi jäsenmäärän kehittyneen positiivisesti viime vuosina. 

Eritysesti kehitystä on nähty tapahtuvan parin viimeisen vuoden aikana. Li-

sääntynyt jäsenmäärä kerrottiin olevan huomattu myös paikallisissa kilpai-

luissa. Jäsenmäärä on syytä suhteuttaa kaupungin lukumääränkin, Heino-

lassa asukkaita on vain noin 20 000. Yksi vastaajista nosti markkinoinnin ja 

mainonnan roolin syyksi kasvulle. 

 

K2: Minkälaisia haasteita jäsentoiminnassa on? Kysymyksen tarkoituksena oli 

selvittää mitkä jäsenyyksiin liittyvät haasteet mahdollisesti jarruttavat seuran 

jäsenmäärän kasvua. 

Aikaisemmin haasteena jäsentoiminnassa on ollut viestintä, mutta siinä seura 

on kehittynyt. Nykyhaasteisiin kuuluu tasa-arvoinen tarjonta monenlaisille har-

rastajille, henkilökohtaisuus kasvaneelle jäsenkannalle sekä lajin luonteen 

haaste, harrastaminen nimittäin ei vaadi jäsenyyttä. Naistenryhmän suurim-

maksi haasteeksi ryhmänvetäjä kertoi sitoutumisen. Ryhmä on suhteellisen 

pieni eikä toiminta ole kannattavaa, ellei osallistujat sitoudu toistuvasti. Naiset 
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eivät koe olevansa riittävän hyviä lajissa, joka jarruttaa heidän innostumis-

tansa - samaa ongelmaa on tunnistettu muissakin harrastajissa. 

 

K3: Miten uusia jäseniä hankitaan? Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, 

millaisia jäsenhankinnankeinoja toiminnasta vastuussa olevat kokevat olevan 

käytössä. 

Uusjäsenhankintaa tehdään markkinoinnin keinoin kasvokkain keskusteluissa 

radoilla, kertomalla verkkosivuista, somessa ja radoilla mainostamalla. Hyö-

dyistä kertominen ja näkyvyys somessa koettiin olleen hyödyllisiä keinoja. 

Myös toiminnan houkuttelevuus nousi esiin ja jäsenien odotuksien kasvami-

nen korkeammiksi.  

 

K4: Miksi uusia jäseniä hankitaan? Kysymyksen tarkoituksena on saada tie-

toa, millaisia vaikutuksia jäsenmäärällä on. 

Lajin ja seuran kannalta tärkeää on näkyä harrastajamäärä tilastoissa korke-

alla varteenotettavana lajina rahoituksellisista näkökulmista. Lajin tunnettavuu-

delle on hyväksi saada näkyvyyttä jäsenien kautta. Seuran näkökulmasta tär-

keää on myös saada lajin parissa viihtyvistä henkilöistä apua talkoisiin ja 

isommasta jäsenmäärästä tekijöitä löytyy paremmin. Kehityttävää nähdään 

olevan vielä naisten ja perheiden määrän suhteen. 

 

K5: Miten jäsenistä huolehditaan seurassa? Kysymyksen tarkoituksena oli 

kartoittaa jäsensuhteiden ylläpidon laatua.  

Jäsenviestinnässä kerrotaan mitä seurassa tapahtuu, muistutetaan jäsen-

eduista. Jäsenistä huolehtimiseen oman haasteensa tuo erilaiset odotukset ja 

eri tavoin aktiiviset jäsenet. Myös palkitsemiseen oman haasteensa tuo erilai-

set tavat olla aktiivinen. Monelle rivijäsenelle riittäväksi vastaukseksi alhaiseen 

jäsenmaksuun uskotaan olevan korkealaatuinen ratojenhoito. Jäsenten tar-

peita on ymmärrettävä ja niihin vastaaminen on osa jäsenistä huolehtimista. 

Laji sopii koko perheelle ja sen nostaminen näkyväksi on tarpeen. Aikaisem-

min seura on järjestänyt seurailtoja, mutta viime aikoina korona tilanteen takia 

seurailtoja ei ole voitu järjestää. 
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K6: Miksi seuran jäseneksi tulisi liittyä? Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää 

seurajohdon näkökulmasta vastausta kysymykseen. Kysymystä olisi hyvä ver-

rata jäsenille suunnatun kyselyn vastauksiin kysymykseen ”Olen seuran jäsen 

koska..”.  

Vastauksessa toistui näkyvyyden monenlainen edistäminen sekä tukeminen. 

Kuten mainittua, jäsenmäärä on näkyvä osa urheilulajeja vertaillessa ja seu-

ran sekä lajin tukemiseksi jäseneksi liittyminen on yksi helpoista ja hyvistä kei-

noista. Seurajohdon mukaan jäseniltä ei automaattisesti odoteta aktiivisuutta 

seuran hyväksi, vaikka he kuuluisivat seuraan. Jäsenet ovat oikeutettuja jä-

senetuihin ja halutessaan syventyä seurantoimintaan jäsenyydestä on hyötyä.  

 

Suurin syy jäsenten seuraan kuulumisen taustalla oli kyselyn mukaan seuran 

tukeminen. Seurajohdon näkökulma kohtaa siis jäsenien liittymisen syyn 

kanssa erinomaisesti. 

 

7.4 Kilpailija-analyysi 

Kilpailija analyysiin on valittu LDG lisäksi 9 frisbeegolfseuraa. Seurojen valin-

nassa on käytetty maantieteellistä sijaintia. Lisäksi valituilta seuroilta täytyi löy-

tyä frisbeegolfliiton sivujen tiedoista kotisivu. Tarkoituksena oli valita kaupun-

geista vain suurin seura, mutta poikkeus on tehty Helsingin kohdalla. Helsin-

gin alueella harrastajia on huomattavan suuri määrä, joten alueelta on otettu 

mukaan kaksi (2) seuraa. Tietojen hankinnassa on hyödynnetty seurojen omia 

kotisivuja, some-kanavia sekä Frisbeegolfradat.fi ja Suomisport -palvelua. 
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Kuva 17. Kilpaili-analyysi osa 1/2. 

 

 

Kuva 18. Kilpaili-analyysi osa 2/2. 

7.4.1 SOME 

Frisbeegolfseurojen somen käyttö keskittyi selvästi yhteisöpalvelu Faceboo-

kiin. Facebookin suosio ei yllättänyt, sillä sen tavoittavuus Suomessa on kaik-

kein parhain. Facebookia voi pitää luontaisena valintana kanavaksi vuorovai-

kutukseen yhdistykselle ja sen jäsenille. Vahvana toisena tuli kuva- ja video-

palvelu Instagram. Instagram onkin sopiva paikka jakaa kuva- ja videomateri-

aalia tapahtumista. Frisbeegolfseurojen Instagram toiminta ei ollut aivan yhtä 
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aktiivista kuin Facebookissa. Kuvia ja videoita kuitenkin jaettiin melko säännöl-

lisesti monen seuran kohdalla. Säännöllisemmällä päivittämisellä seurojen In-

stagram seuraajamäärät voisivat varmasti kasvaa ja sitouttaa toiminnasta kiin-

nostuneita. Muutamalla seuralla oli oma YouTube -tili. YouTube-tilit eivät vai-

kuttanut olevan aktiivisia tai niiden aktiivisuus oli ollut kausittaista. Lisäksi osa 

seuroista mainitsi käyttävänsä Slack -palvelua, jonka lisäksi viestintään käyte-

tään todennäköisesti Facebook Messengeriä ja käytössä on mahdollisesti 

myös WhatsApp viestipalveluun luotuja ryhmiä, joista ymmärrettävästi julki-

sesti ei jaeta tietoa. 

 

LDG:llä oli vertailussa seuroista kaikkein eniten käytössä olevia kanavia, osan 

kanavista käyttö ei kuitenkaan ollut aktiivista. LDG:n tilanne kilpailijoihin ver-

rattuna Instagramissa oli hyvä tutkimuksessa. Seura oli kärjessä molemmilla 

tileillään Instagram seuraajissa mitattuna. Seura on aktiviinen ja täten onnis-

tuu sitouttamaan seuraajiaan. Seuralla on useita tilejä ja siitä huolimatta seu-

raajamäärät ovat korkeita. Instagramin osalta Kippis -tili vaikuttaa suositum-

malta ja onkin käyttäjätileistä aktiivisemmin päivitetty lähihistoriassa. Faceboo-

kissa vertailemisessa tutkimuksessa on keskitytty vertailemaan seurojen julki-

sia päätilejä. LDG sijoittuu seuraajamäärissä hyvin, vaikkei olekaan aivan kär-

kipäässä. Lisäksi on otettava huomioon, että vertailu koskee vain yhdistyksien 

pääsivua. LDG:llä on seurasivunsa lisäksi Kippasuon frisbeegolfmaailma, 

Kumpelin frisbeegolfrata ja Frisbeegolf Heinola. Ainakin osalla yhdistyksiä on 

muitakin sivuja, joilla sitouttavat toiminnastaan kiinnostuneita.  

 

7.4.2 Jäsenmaksu ja jäsenlajit 

Jäsenmaksujen suuruus frisbeegolfseurojen välillä ei vaihtele paljoa. Halvim-

millaan aikuisen jäsenyys maksoi tutkimuksen kohteina olleissa frisbeegolf-

seuroissa 20 €. Juniorijäsenyyden hinta oli jokaisessa seurassa halvempi kuin 

aikuisen jäsenyys. Halvemmalla hinnalla todennäköisesti pyritään kasvatta-

maan nuorten jäsenten määrää seuroissa ja halvimmillaan juniorijäsenyyden 

hinta oli vain 3,5 €/vuosi. Osassa seuroista myös naisjäsenten jäsenhinta oli 

halvempi kuin miesjäsenillä. 
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LDG:ssä aikuisen jäsenyys sukupuolesta riippumatta maksaa 20 €. Hinta on 

yhtä halvin kuin halvimmilla kilpailijoilla. Junioreiden jäsenyys seurassa mak-

saa 10 €. Juniorijäsenyydenkin hinta kestää vertailun kilpailijoihinsa. Puolilla 

yhdistyksistä hinta oli junioreille sama 10 €. Kannatusjäsenyys mahdollisuus 

oli vain osalla seuroista, ja niiden vertailu pienestä otoskoosta johtuen on vai-

keaa. 

 

7.4.3 Harrastuspaikat 

Harrastuspaikkojen lukumäärä vaihteli kaupungeittain melko paljon. Harras-

tuspaikkojen lukumäärää on vaikea verrata suoraan keskenään, sillä kaupun-

kien kokoluokat vaihtelevat melko paljon. Lisäksi rekisteröimättömiä fris-

beegolfin heittäjien jakautumista on vaikea määritellä. 

 

LDG kestää vertailun muihin seuroihin ratojen lukumääriä tarkastellessa. Seu-

ran kohdalla huomion arvoista on sen kotikaupungin pieni asukasluku. Lisäksi 

LDG:llä on ainutlaatuinen frisbeegolfmaailma, jossa on useita kaupungin ra-

doista ja muita harjoittelumahdollisuuksia.  

 

7.4.4 Jäsenmäärä 

Seurojen jäsenmäärät olivat noin 70–250 ja osasta seuroja tietoa ei löytynyt. 

Kuten luvussa 2.5 todettua frisbeegolfseurojen jäsenmäärät ovat melko alhai-

sia eikä varsinaisia suurseuroja ole.  

 

LDG sijoittuu hyvin jäsenmäärää vertaillessa. Maantieteelliset lähimmillä kil-

pailijoilla Lahdessa ja Hollolassa seuroissa oli vähemmän rekisteröityneitä jä-

seniä. Jäsenmäärää vertaillessa on hyvä muistaa myös kaupungin väkiluku. 

Jäsenet ovat pääsääntöisesti kuitenkin paikallisia henkilöitä ja tarjontaa seu-

roissa on lähes jokaisessa kaupungissa – osassa kaupunkeja useitakin.  

 

7.4.5 Jäsenedut 

Jäsenetujen määrässä on vaihtelua seurojen välillä, mutta laadultaan edut 

ovat hyvin samankaltaisia. Jäsenedut keskittyvät harrastusvälineiden hankin-
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taan, talviharjoittelu mahdollisuuden tarjoamiseen ja jäsenen etuoikeuksiin ku-

ten seuravaatteiden hankintaan tai etuajo-oikeuteen paikallisiin kilpailuihin il-

moittautumisessa. 

 

LDG:llä on jäsenetuja laadullisesti ja määrällisesti kilpailukykyinen tarjonta. 

Osalla kilpailevista seuroista on yhteisiä harjoituksia tai valmennuksia jäsenil-

leen, joita LDG ei tarjoa. Jäsenkyselyssä kiinnostusta niihin vaikutti olevan, jo-

ten siinä seuralla olisi parantamisen varaa. 

 

7.4.6 Toimintaa eri jäsenryhmille (naiset, juniorit, kilpailijat) 

Junioritoimintaa oli 6:lla seuralla 10:stä. LDG on yksi seuroista, joka järjestää 

toimintaa junioreilleen. Seuralla on myös juniorivastaavaksi nimetty henkilö, 

joten junioritoiminnan pohja on hyvällä mallilla. 

 

Naisten määrän kasvattaminen on osa frisbeegolfliiton visiota, mutta vain kah-

della seuralla kymmenestä kerrottiin olevan toimintaa erikseen naisille. 

LDG:llä on verkkosivuillaan naisosastolle omat alisivut ja naisosastolle on ni-

metty vastaava ohjaaja, johon olla yhteydessä naisten frisbeegolfin osalta. 

LDG:n naisilla on oma Facebook-ryhmä ja he pitävät viikoittaisia harjoituksia 

kesäisin. Naistenryhmään osallistumiselle ei ole erityisiä edellytyksiä, edes 

seurajäsenyyttä ei ole edellytetty. 

 

Seuroista vain kahdella oli erikseen kerrottu kilpatiimistä. Frisbeegolfseurat 

edistävät pääosin keskivertojäsenten toimintaa ja seurojen kokoluokkien ol-

lessa melko pieniä edellytykset kilpapelaajien erityiselle huomioimiselle on 

jäänyt taka-alalle. Tutkimuksen tiedonhakuvaiheen jälkeen frisbeegolf kauden 

aikana myös LDG on nimennyt kaksi pelaajaa kilpaedustajikseen.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

8.1 Johtopäätökset 

Lords Of Discgolf ry:n nykytilanne on kehittyvä ja sen jäsenet pääosin tyytyväi-

siä seuraan. Lajin kasvu yhdistettynä seuran nykyisten jäsenten tyytyväisyy-

teen kertovat mahdollisuuksia kasvulle olevan tulevinakin vuosina. Seura on 
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panostanut ylläpitämiinsä ratoihin ja radat houkuttelevatkin liittymään seuran 

jäseneksi. Lisäksi seuran imagon täytyy olla hyvä, sillä yksi tärkeistä jäsenyy-

den syistä on sen tukeminen. Ylläpitämällä ja kehittämällä ratatarjontaa jatkos-

sakin seura vastaa jäseniensä tärkeimpään odotukseen seuraa kohtaan. Li-

säksi seura voisi panostaa jäsenille suunnattuihin vapaamuotoisiin tapahtu-

miin sekä yhteisiin lajiharjoituksiin. Panostukset em. asioihin voivat tuoda seu-

raan lisää jäseniä sekä lisätä nykyisten tyytyväisyyttä. 

 

8.2 Toimenpidesuositukset 

Seuraavaksi toimenpidesuosituksia, jotka voisivat mahdollistaa entistä suu-

remman jäsenmäärän seuralle. 

 

1. Jäsenvastaavan nimeäminen 

Toiminnan kasvaessa jäsenvastaavan rooli olisi ohjata ja kannustaa juniori-

vastaavaa sekä naisvastaavaa. Jäsenvastaavan roolia voisi täydentää vas-

tuulla jäseneduista sekä jäsenviestinnässä. Jos jäsenvastaavan rooli koetaan 

seurassa liian pienenä vastuualueena tai tehtävään ei löydy vastuullista henki-

löä, voisi naisvastaava ja juniorivastaava jakaa roolin. 

 

2. Perheille suunnattuja tapahtumia 

Haastatteluissa nousi esiin, että perheitä voisi olla lajin parissa enemmän. 

Seura voisi järjestää aktiivisesti tapahtumia, jotka keskittyisivät perheen yhtei-

siin kierroksiin. Koska lajin parissa junioreiden osuus on kasvanut, perhekier-

roksilla juniorit voisivat tutustuttaa vanhempansa lajiin, ja seuralla olisi tilai-

suus vetää toimintaansa mukaan myös vanhempia vapaaehtoisiksi tai kanna-

tusjäseniksi. Seuran keskuksena toimiva Kippasuon frisbeegolf-maailma tar-

joaa puitteet tehdä lajia tutuksi eri tasoisille lajin harrastajille.  

 

3. Kilpatiimin kehittäminen 

Tieto kilpatiimistä ja mahdollisuus päästä mukaan erityiseksi edustuspelaa-

jaksi voisi kannustaa jäseniä kilpailemaan tavoitteellisemmin sekä loisi jäsen-

ten välille positiivista kilpailua. Kilpatiimi voisi jopa tuoda lajin pariin uusiakin 

harrastajia, kun he voisivat asettaa henkilökohtaiseksi tavoitteekseen kilpatii-

miin pääsemisen. Seura on kauden aikana esitellyt Kippis-tiimin, jossa on 
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kaksi pelaajaa. Tiimistä löytyy kuitenkin tällä hetkellä hyvin vähän tietoa. Verk-

kosivuille olisi hyvä tehdä oma alisivunsa, jossa olisi lisätietoja kilpatiimistä. 

 

4. Some-kanavat 

Some-kanavien markkinointia voisi tehostaa käytön suunnittelulla YouTuben 

sekä Instagramin osalta – Facebookissa suunnitelmallista rakennetta vaikut-

taisi jo olevankin. Yhdistyksellä on Twitter-tili, jonka käytöstä poistoa kannat-

taa harkita. Kanava ei ole aktiivisessa käytössä seuralla ja tällä hetkellä hei-

kentää seuran somen kokonaiskuvaa epäaktiivisuudella. Seuran kannattaa 

keskittyä aktiivisiin ja seurattuihin kanaviin. 

Instagramin osalta Kippis-tili olisi hyvä lisätä verkkosivujen #some -sivulle, 

koska se on aktiivisempi seuran ylläpitämistä tileistä. Seuran ylläpitämien so-

mekanavien sitomaa aikaa kannattaa myös pohtia, riittääkö seuralla resurssia 

ylläpitää niin montaa sivua aktiivisena. Useissa tileissä ja sivuissa on omat 

etunsa, mutta vaativat myös paljon aikaa ja toiminnan kokoluokkaan peilaten 

seuralla on paljon tilejä. 

 

 

5. Markkinoinnin keihäänkärki 

Markkinoinnissa olisi hyvä korostaa vieläkin vahvemmin seuran sekä lajin tu-

kemista ja tuoda tukemisen hyödyt esiin. Tukeminen nousi kyselyn perusteella 

kaikkein suosituimmaksi syyksi liittyä seuraan, joten sen näkökulman korosta-

minen markkinoinnissa hyvin ylläpitojen ratojen lisäksi on korostettava erityi-

sesti. 

 

6. Junioreiden määrän kasvattaminen 

Lajin pariin on löytänyt paljon uusia nuoria jäseniä ja junioritoimintaa on kas-

vatettava entisestään. Juniori jäsenienmäärää voitaisiin kasvattaa tulevaisuu-

dessa JyLi:n (Jyväskylän liitokiekkoilijat) tapaan tarjoamalla junioripelaajille 

pelaajapaketin. LDG:n kohdalla pelaajapaketti voisi sisältää Kippis-tuotteita. 

Pelaajapakettia suosittelen uusille juniorijäsenille, jonka lisäksi jäsenyyden uu-

siville junioreille voisi arpoa jotakin kannustimena jatkaa jäsenyyttä, ettei seu-

rajäsenyys katkea yhden kauden jälkeen. Jos LDG:n radoilla päädytään tule-

vaisuudessa maksullisiin ratoihin, voisi eritystä huomiota vaativille ryhmille ku-
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ten juniorijäsenille, jotka ostavat lisenssit sekä kilpailulisenssin tarjota kausi-

kortin ilmaiseksi. Malli kannustaisi junioreita liittymään jäseniksi sekä isompien 

kilpailujen pariin. 

Jos junioreille ei vielä ole niin voisi olla oma kanavansa, josta he voisivat 

saada oman ikäisiään pelikavereita. Sopivan ketteräksi ja vaivattomaksi kana-

vaksi sopisi esimerkiksi WhatsApp-ryhmä, mutta kanavan valintaan olisi hyvä 

ottaa nuoret mukaan. 

 

7. Lajiharjoitukset 

Kiinnostus lajiharjoituksia kohtaan nousi esiin jäsenkyselyssä. Lajiharjoitukset 

myös tutustuttaisivat harrastajia toisiinsa, jolloin jäsenet voisivat saada itsel-

leen uusia pelikavereita. Mahdollisuutta harjoituksien toteuttamiselle ja toimin-

tamallin luonti yhteisharjoituksille kannattaa alkaa kartoittamaan tuleviksi kau-

siksi. 

 

8. Vapaamuotoiset jäsentapahtumat 

Kiinnostus vapaamuotoisia jäsentapahtumia kohtaan nousi esiin kyselyn tulok-

sissa. Jäsentapahtumien tyytyväisyyttä kohtaan myös oli verrattain paljon ”en 

osaa sanoa” vastauksia. Jäsenten tapahtumat ovat olleet nyt covid-19 syystä 

tauolla ja uusilla jäsenillä ei ehkä sen takia ole niistä tietoa. Kun tilanne sallii 

vapaamuotoisten jäsentapahtumien järjestämisen, olisi niitä hyvä olla erilaisia, 

jotta muutkin kuin kaikkein aktiivisimmat jäsenet pääsevät mukaan yhteisölli-

syyteen. Jäsentapahtumat voivat vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja lisätä jäsen-

ten tyytyväisyyttä entisestään. Tyytyväiset jäsenet lisäävät seuran vetovoi-

maa. 

 

8.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Jäseniä koskevat tiedot ovat luotettavia, sillä seuran jäsenistä enemmän kuin 

kolmasosa vastasi kyselyyn. Potentiaalisilta jäseniltä tietoa tutkimuksessa 

saatiin vain vähän, joten niiden tuloksien osalta on syytä käyttää erityistä har-

kintaa. Kysymysten asettelut olivat neutraaleita haastattelussa sekä kyselyssä 

eivätkä ne johdatelleet vastaajia. Opinnäytetyöntekijä kuuluu itse tutkittavaan 
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urheiluseuraan merkittävässä roolissa, jonka vuoksi tutkijan roolia ei voida pi-

tää täysin puolueettomana. Toisaalta opinnäytetyöntekijällä on vahva tieto-

pohja aiheesta, josta on ollut hyötyä tutkimuksen useissa vaiheissa. 

 

Opinnäytetyön toteutuksen aika oli kesken kauden, jonka takia frisbeegolf-

seurojen jäsenmäärät eivät anna täysin oikeaa kuvaa frisbeegolfseurojen 

koosta vuonna 2021. 20.7.2021 julkaistut tuoreet tiedot kertovat tilanteen 

muuttuneen selvästi. Kokoluokkaan 201–500 jäsentä kuului 17.4 tiedon mu-

kaan vain kolme suurinta seuraa, kun 20.7 kokoluokkaan kuuluu 11 seuraa. 

Pienempi 101–200 jäsenen luokkakin oli kasvanut ja ajantasaisessa tilan-

teessa siihen kuului saatavilla olevan tiedon mukaan ainakin kahdeksan seu-

raa aikaisemman määrän ollessa kolme seuraa. (SFL Facebook b, 2021.)  

 

Suositeltavaa olisi toistaa kyselyä osana seuran pitkän aikavälin toimintaa. Ky-

selyn olisi oltava sisällöltään mahdollisimman samanlainen, jotta tulokset ovat 

verrattavissa tai yhdistettävissä. Kyselyn jakelua on mahdollista laajentaa 

kaikkia frisbeegolfaajia koskeviksi, jolloin koko lajin jäsenkantaa voisi verrata 

seuran jäsenkantaan. 

 

Datankeruumenetelmäksi ei-jäsenien tavoittamiseksi on tarpeen kokeilla toi-

senlaista tapaa kuin tässä tutkimuksessa. Kasvokkaisella tiedonkeruulla rato-

jen luona on parempi paikka tavoittaa henkilöitä kuin somen välityksellä. Ke-

ruumenetelmä vaatii resursointia haastattelija henkilöiden muodossa. Tutki-

muksen markkinoinnin kannalta harrastajia voitaisiin tavoitella myös QR-koodi 

tai pikalinkki mainoksin radoilla. Joidenkin kysymyksien osalta kysymyksen 

muotoilua on hyvä miettiä uudelleen. Esimerkiksi jäsenyyden omaavilta henki-

löiltä kysymys jäsenyyden kestosta olisi hyvä muotoilla niin, että kysymyksellä 

tavoitetaan tieto henkilöltä, oli hän minkä tahansa frisbeegolfseuran jäsen.  
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