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Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa Porin uimaseuralle sisäisen viestinnän 
nykytilanteen kartoitus. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää seuran jäsenten mie-
lipiteitä mm. tiedon riittävyydestä, ajantasaisuudesta ja ajoissa tulemisesta. Lisäksi 
tutkittiin myös ensisijaisia tiedonlähteitä sekä kartoitettiin niitä asioita, joista jäsenet 
kokivat saavansa tietoa, ja niitä asioita, joista tietoa ei ole saatu.  
 
Kartoitus toteutettiin kahdessa osassa, sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutki-
musmenetelmää apuna käyttäen. Ensimmäinen osa oli jäsenten mielipiteiden kartoi-
tus, ja se toteutettiin kvantitatiivisella kyselylomakkeella. Lomake lähetettiin jäsen-
ten koteihin, ja siihen oli mahdollisuus vastata myös seuran verkkosivuilla. Vastaa-
maan oikeutettuja olivat kaikki Porin uimaseuran vuonna 1994 tai sitä ennen synty-
neet jäsenet. Niihin perheisiin, joissa vain vuoden 1994 jälkeen syntynyt lapsi tai lap-
set olivat seuran jäseniä, lähetettiin yksi lomake toisen huoltajan täytettäväksi. Kyse-
ly järjestettiin vuoden 2009 touko- ja kesäkuussa. 
 
Toisessa osassa tutkittiin valmentajien mielipiteitä seuran sisäisestä viestinnästä tee-
mahaastattelun avulla. Haastateltavat valittiin harkinnanvaraisesti ja mukaan pyrittiin 
saamaan seuran toiminnassa eri aikoja mukana olleita sekä eri-ikäisiä uimareita val-
mentavia valmentajia.  
 
Porin uimaseuran sisäinen viestintä sai kartoituksessa tyydyttävän yleisarvosanan, 
joka oli 7,2. Eniten parannusta kaivattiin tiedon ajoissa tulemiseen ja sen riittävyy-
teen. Parhaiten tietoa jäsenet kokivat saavansa erilaisista tapahtumista, harjoitusten 
peruutuksista sekä toimitsijana olemisesta kilpailuissa. Lisää tietoa taas kaivattiin 
erityisesti sekä valmentajien että johtokunnan toiminnasta ja lapsen edistymisestä 
uinnissa.  
 
Positiivisin kuva seuran sisäisen viestinnän nykytilanteesta oli kartoituksen mukaan 
harjoitusryhmään kuuluvilla ja mastersuimareilla. Negatiivisimmat vastaukset taas 
tulivat johtokunnalta ja valmentajilta. Tuloksista kävi myös ilmi, että seuran viestin-
täkulttuuria ei pidetä kovin avoimena. Vastausprosentiksi lomakekyselyssä muodos-
tui 21,1. 
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The purpose of this thesis was to execute a survey from the present situation of inter-
nal communication in Porin uimaseura. The purpose of the survey was among the 
others to find out the club members opinions about the information’s sufficiency, real 
timing and whether or not it was coming in time. In addition, it was also investigated 
what were the prime sources of the information, and what things were those from 
which the members did, or didn’t get information. 
 
The survey was executed in two parts, by using both quantitative and qualitative re-
search methods. The first part was to survey the members’ opinions, and it was done 
with quantitative questionnaire. The questionnaire was sent to the members homes, 
and they also had the possibility to fill it on the Internet. All the members of Porin 
uimaseura, who were born in, or before the year 1994, were justified to answer the 
survey. To those families where only a child or children born before year 1994 were 
members, was sent one questionnaire, to one of the guardians to fill. This part of the 
survey was executed in May and June 2009. 
 
The other part of the survey was to investigate the coaches’ opinions of the internal 
communication, by using themed interviews. The interviewees were selected option-
ally. It was attempted to get along coaches who had been club members different 
times, and who coached different aged swimming groups.    
 
The general grade of internal communication in Porin uimaseura was 7,2, which was 
satisfying. The sectors that needed the most enhancements were the information’s 
sufficiency and coming in time. According to the members, the areas that they were 
best informed about, were different events, working in competitions and practice 
cancellations. More information was needed about the activities of board and 
coaches and childs development in swimming.  

The mastersswimmers and the swimmers who trained in practice group had the most 
positive image about Porin uimaseuras internal communication. The most negative 
answer were given by coaches and board members. It also emerged from the survey 
that the clubs communications culture was not considered very open. The answer 
percentage in the questionnaire survey was 21,1. 
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1 JOHDANTO  

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa Porin uimaseura Ry:lle sisäisen viestin-

nän nykytilanteen kartoitus sekä antaa kehitysehdotuksia saatujen vastausten perus-

teella. Seuralle ei ole aikaisemmin tehty vastaavanlaista kartoitusta. 

 

Opinnäytetyöntekijä on itse ollut mukana seuran toiminnassa 15 vuotta, ensin uima-

rina ja sittemmin valmentajana. Ajatus tästä opinnäytetyöstä syntyi siis halusta kehit-

tää oman seuran toimintaa. Aihe otettiin seurassa vastaan hyvillä mielin, tekijän eh-

dotettua sitä puheenjohtajalle.  

 

Sisäisen viestinnän ongelmana on seurassa ainakin aikaisempina vuosina ollut, että 

tieto on jakautunut vain muutamille henkilöille. Mitään selkeää viestinnän tehtävien 

organisointia ei siis ole ollut olemassa. Asioista on tiedotettu sitä mukaa, kun niitä on 

ilmennyt, ja ongelmina ovat olleet mm. tiedon kulku sitä tarvitseville sekä tiedon riit-

tävyys ja ajoissa tuleminen.  

 

Sisäisen viestinnän toimiminen on seuroille ja yhdistyksille elintärkeää. Niiden toi-

minnan ylläpitäjät ovat usein vapaaehtoisia, joille toiminnan mielekkyys on kaiken 

lähtökohta. Jotta toiminta taas olisi mielekästä, on jäsenten oltava ajan tasalla seuras-

sa tai yhdistyksessä tapahtuvista asioista. Ellei sisäinen viestintä yhdistyksessä toimi, 

se ei saa sitoutettua jäseniä toimintaansa, mikä tarkoittaa sitä, että se ei voi olla ole-

massa.  
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2 PORIN UIMASEURA RY 

Porin uimaseura ry on ainoa uinnin erikoisseura Porissa. Tällä hetkellä harrastustoi-

mintaa on vain uinnissa, mutta seuran lajivalikoimaan kuuluvat myös vesipallo, ui-

mahypyt ja taitouinti.  

 

Seura on perustettu vuonna 1908. Jäseniä seuralla oli tämän tutkimuksen toteutushet-

kellä 366. Heistä 203 oli harjoitusryhmissä harjoittelevia uimareita ja 32 master-

suimareita. Muut seuran jäsenet ovat esimerkiksi uimareiden vanhempia, valmentajia 

ja entisiä harrastajia. Harjoitusryhmiä oli 19, ja ne jakaantuivat uimareiden tason 

mukaan.  Harjoitusryhmiin kuuluvat uimarit olivat iältään 3-22 -vuotiaita. Master-

suimareihin luokitellaan yli 25-vuotiaat harrastajat, jotka harjoittelevat omaehtoisesti 

ja osallistuvat halutessaan kilpailuihin masterssarjoissa, jotka on jaoteltu ikäluokit-

tain.  

 

Seurassa toimii kahdeksan jäsenen johtokunta, joka koostuu mm. uimareiden van-

hemmista ja valmentajista. Johtokunta on nimittänyt vuodelle 2009 kahdeksan eri 

toimikuntaa. Nämä ovat talous-, työvalio-, kilpailujen järjestely-, valmennus-, kioski-

, masters-, vanhempain- sekä PR- ja tiedotustoimikunta. Tämän lisäksi on valittu tie-

dottaja, rahastonhoitaja, jäsensihteeri sekä kilpailusihteeri.  

 

Kunkin toimikunnan ja toimihenkilön pitäisi siis huolehtia oman vastuualueensa teh-

tävistä. PR- ja tiedotustoimikunnan tehtäviin kuuluu esimerkiksi vastata seuran tiedo-

tuksista ja Internet-sivustosta sekä huolehtia suhteista seuran hankkimiin yhteistyö-

kumppaneihin. Käytännössä tehtävät eivät kuitenkaan ole jakautuneet toimikuntajaon 

mukaan. Jäsenet ovat jopa saattaneet kuulua eri toimikuntiin itse sitä kuitenkaan tie-

tämättä. 
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Seuran käytetyimpiä viestintäkanavia ovat verkkosivut ja kotiin jaettavat tiedotteet. 

Tämän lisäksi kukin valmentaja pitää yhteyttä oman ryhmänsä uimareihin ja heidän 

vanhempiinsa parhaaksi katsomallaan tavalla, usein sähköpostitse.  

3 SISÄINEN VIESTINTÄ 

Sisäinen viestintä on laaja ilmiö, joka vaikuttaa kaikkialla yhteisön toiminnassa. Sii-

nä on kyse tiedon ja informaation vaihdosta sekä yhteisyydestä, kokemusten jakami-

sesta ja kulttuurista. (Juholin 1999, 13.) 

3.1 Sisäisen viestinnän tehtävät 

Viestintä voidaan ajatella yhteisön resurssiksi erilaisten asioiden hoitoon (Ikävalko 

1994, 14). Se tukee yhteisöä tavoitteiden saavuttamisessa. Viestintä on siis yhteisön 

voimavara, ja sitä suunnitellaan, valvotaan ja ohjataan kuten muitakin voimavaroja. 

(Åberg 2006, 96.) Sen tarkoitus on tukea yhteisön toimintaa ja olla yhtenä osatekijä-

nä tuloksen syntymisessä (Juholin 2006, 36). 

 

Viestinnän tehtävät saattavat muuttua sen mukaan, millaisessa tilanteessa yhteisö on. 

Uusi yhteisö tarvitsee erilaista viestintää kuin vanha, ja muutoskautta elävän yhteisön 

viestintätarve poikkeaa molempien edellä mainittujen tarpeista.  

 

Viestinnän tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään, lyhyen tähtäimen ja pitkän täh-

täimen tavoitteisiin. Nämä tavoitteet tukevat toisiaan. Lyhyen tähtäimen tavoite voi 

olla vain muutaman kuukauden markkinointikampanja ja pitkän tähtäimen tavoite 

taas suuntautua jopa useiden vuosien päähän. Tarkoitus on, että lyhyen aikavälin ta-

voitteet ovat osa pidemmän tähtäimen suunnitelmaa. (Ikävalko 1994, 14.) 

 

Leif Åberg (2006, 97) on muodostanut viestinnän tehtävistä tulosviestinnän mallin 

(kuvio 1). Mallissa käsitellään neljää viestinnän muotoa, joihin yhteisö voi suoraan 

vaikuttaa. Nämä neljä tehtävää ovat arkiviestintä, informointi, kiinnittäminen ja pro-
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filointi. Åberg käyttää näistä nimitystä tulosviestintä, koska ne vaikuttavat yhteisön 

kokonaistavoitteiden saavuttamiseen ja tuloksen tekemiseen ratkaisevasti ja suoraan. 

Profilointia ei ole tässä työssä käsitelty tarkemmin, sillä se on enemmänkin ulkoista 

viestintää.  

 

Tulosviestinnän mallin lisäksi Åberg (2006, 97) nimeää viestinnän viidenneksi tehtä-

väksi sosiaalisen vuorovaikutuksen. Se ei ole suoraan yhteisön ohjattavissa, mutta 

sitä harjoitetaan jokaisessa yhteisössä ja se on tärkeä viestinnän muoto. Sosiaalista 

vuorovaikutusta voidaan myös kutsua puskaradioksi tai henkilökohtaiseksi läheis-

verkoksi. 

 

 

 

 

Kuvio 1. Åbergin pizza (Luoma 1996, verkkolähde). 

3.1.1 Arkiviestintä eli perustoimintojen tuki 

Siitä viestinnästä, jota tarvitaan arjen pyörittämiseen, käytetään nimeä arkiviestintä, 

tai perustoimintojen tuki. Arkiviestinä sisältää kaiken sen tiedonvaihdon, jota tarvi-

taan että yhteisö pystyy toimimaan. Sitä voidaan siis pitää yhteisön tärkeimpänä vies-

tintämuotona. (Juholin 2006, 37.) 
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Perustoimintojen tukeen tarvittavasta viestinnästä osa on sisäistä ja osa ulkoista. Ul-

koisia tehtäviä ovat mm. markkinointiviestintä ja tuotannolliset yhteydet, ja sisäisiä 

sisäinen markkinointi ja työviestintä. (Åberg 200, 102.) Sisäisessä osassa kyse on siis 

esimerkiksi työohjeista tai työprosessin hoitamisesta niin, että tehtävät tulevat teh-

dyiksi ja esimerkiksi tuotteet toimitetuiksi asiakkaille tai tunnit pidettyä harrastajille. 

Perustoimintojen tuki voi sisältää sekä kirjallisia ohjeita että yhteisesti sovittuja toi-

mintatapoja. (Juholin 2006, 37.) Jos tämä yhteisön viestinnän osa-alue ei toimi, ei 

koko yhteisö pysty toimimaan. 

3.1.2 Kiinnittäminen 

Yhteisön jäsenen organisaatioon sitouttamiseksi käytetään perehdyttämistä. Tätä kut-

sutaan kiinnittämiseksi. Kiinnittämistä on kahta lajia: yleisempää koko yhteisöön pe-

rehdyttämistä sekä omaan tehtävään perehdyttämistä. Tällä viestinnällä pyritään yh-

teisöllisyyden luomiseen eli sosiaalistamiseen. (Åberg 2000, 100.) Tavoitteena on, 

että olemalla tietoisia työyhteisön tilasta ja tulevaisuudesta jäsenet motivoituvat pa-

remmin sitoutumaan yhteisöön (Juholin 2006, 38). 

 

Kiinnittämistä ei käytetä vain yhteisön uusiin jäseniin, vaan työtehtävien muuttumi-

nen, työnkierto ja uudet toimintatavat tuovat myös vanhat jäsenet kiinnittämisen pa-

riin (Åberg 2006, 103). Jos yhteisö panostaa vain uusiin jäseniin, saattaa vanhojen 

jäsenten sitoutuminen laskea kun, he kokevat olevansa vähemmän arvokkaita kuin 

uudet jäsenet.  

 

Monessa työyhteisössä kiinnittämistä on alettu kyseenalaistaa yhä enemmän esiinty-

vien määräaikaisten työsuhteiden ja itsenäisten toimijoiden yleistyessä (Juholin 2006, 

38). Lyhyeeseen työsuhteeseen tulleen työntekijän sitoutumismotivaatio voi olla ky-

seenalainen, kun hän jo työn aloittaessaan tietää sen olevan vain väliaikaista.  

 

Erityisen tärkeää kiinnittäminen on vapaaehtoisorganisaatiossa, kuten esimerkiksi 

harrasteseuroissa, jotka kilpailet keskenään jäsenistä ja toimihenkilöistä. Hyvä tie-

donsaanti ja hyvät vaikutusmahdollisuudet saattavat houkutella harrastajan juuri tie-

tyn seuran pariin. (Juholin 2006, 39.) Esimerkiksi lasten harrastustoiminnassa kilpai-
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lu lasten vapaa-ajasta ja vanhempien osallistumisesta erilaisiin talkoisiin ja tapahtu-

miin on erittäin kovaa. Tällöin hyvin organisoitu viestintä ja taidokas kiinnittäminen 

ovat avainasemassa.  

3.1.3 Informointi 

Informointia on olemassa kahdenlaista, sekä ulkoista että sisäistä. Informointia tarvi-

taan kertomaan neutraalisti yhteisön tapahtumista ja uutisista. (Juholin 2006, 39.) In-

formointi ei ole yksittäistä työtehtävää koskevaa viestintää, vaan käsittelee laajempia, 

uutisarvoisia asioita (Åberg 2000, 103). 

 

Informoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jonka avulla yhteisön jäsenet saavat tarvitse-

mansa tiedon ja pysyvät ajan tasalla yhteisön asioista (Juholin 2006, 39). Informoin-

nin voidaan siis katsovan olevan myös tärkeä tuki kiinnittämiselle, sillä ihmisten pi-

täminen ajan tasalla yhteisön tapahtumista nostaa heidän motivaatiotaan kuulua ky-

seiseen yhteisöön.  

 

Informoinnin ongelmia ovat usein joko yli- tai alitarjonta. Kun tietoa on liikaa tarjol-

la, voi se johtaa viestinnän tehottomuuteen. Vastaanottaja menettää helposti kiinnos-

tuksensa, jos tiedotteita ja uutiskirjeitä ilmestyy jatkuvasti useiden eri kanavien kaut-

ta. Toisaalta yhteisö voi myös ajautua tilanteeseen, jossa on samanaikaisesti sekä tie-

don puutetta että ylitarjontaa. Tämä on erityisesti 2000-luvun ilmiö. (Juholin 2006, 

40.) 

3.2 Sisäisen viestinnän kanavat 

Yhteisöllä on usein käytössään useita sisäisen viestinnän kanavia. Tekniikan ja säh-

köisen tiedonkulun kehittyessä uusia kanavia tulee jatkuvasti lisää. Viime vuosien 

aikana on alettu käyttää yhä enemmän sähköisiä kanavia, jotka usein voittavat perin-

teiset paperitiedotteet ja kasvokkaisviestinnän nopeudessa ja ajantasaisuudessa. 

 

Åberg (2000, 173) jaottelee sisäisen tiedotuksen kanavat neljään ryhmään. Jaottelu 

perustuu siihen, ovatko ne lähi- vai kaukokanavia ja onko viestintä suoraa keskinäis-
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viestintää vai välitettyä pienjoukko- ja verkkoviestintää. Tässä luvussa käsitellään 

Porin uimaseuran käyttämiä sisäisen viestinnän kanavia tämän jaottelun pohjalta. 

3.2.1 Suoran viestinnän lähikanavat eli kasvokkaisviestintä 

Suoran viestinnän lähikanaviin kuuluu mm. lähin esimies, valmentaja, työ- tai harras-

tustoverit ja esimerkiksi osastokokoukset. Näitä kanavia kutsutaan myös kasvokkais-

viestinnäksi, sillä vuorovaikutus henkilöiden välillä tapahtuu tässä ja nyt. (Juholin 

2006, 164.) 

 

Vaikka tekniikan kehityksen myötä uusia viestintäkanavia tulee koko ajan lisää, ei 

mikään ole korvannut kasvokkaisviestintää. Viestintä on tehokkaimmillaan, kun 

osanottajat pystyvät lukemaan tekstin lisäksi myös toistensa eleitä ja äänenpainoja. 

Viestinnän vastavuoroisuus myös tehostuu, kun osanottajat ovat läsnä samassa tilassa 

ja voivat esimerkiksi keskeyttää toisensa tai esittää tarkentavia kysymyksiä. 

3.2.1.1 Esimiesviestintä 

Yhteisöissä kaiken sisäisen viestinnän perusverkko on esimies-alainen- tai esimer-

kiksi valmentaja-valmennettavaverkko. Tämän verkon viestintä on nopeaa ja katta-

vaa. Esimies tai valmentaja toimii lähellä omaa ryhmäänsä, minkä vuoksi häneltä 

odotetaan paljon henkilökohtaista läsnäoloa ja vuorovaikutusta. (Juholin 2006, 164-

165.) Mikään välillinen kanava ei pysty korvaamaa esimiehen läsnäoloa tiimipalave-

rissa tai valmentajan läsnäoloa harjoituksissa.  

 

Esimiehen tai valmentajan rooli on usein toimia välittävänä elimenä oman ryhmänsä 

tai yhteisönsä ja muun organisaation välillä. Viestintää tapahtuu esimiehen taholta 

sekä pystysuorassa että horisontaalisessa suunnassa, sillä hän välittää tietoa eri suun-

tiin. (Juholin 2006, 165.) 
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3.2.1.2 Puskaradio 

Puskaradio on yksi epävirallisen viestinnän muodoista. Puskaradiolla tarkoitetaan 

henkilökohtaista lähiverkkoa, joka koostuu perheenjäsenistä, naapureista, ystävistä ja 

tuttavista. Ihmiset keskustelevat lähiverkkoonsa kuuluvien henkilöiden kanssa heitä 

kiinnostavista asioista, ja näin tieto kulkeutuu eteenpäin. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 

2007, 15.) 

 

Puskaradio toimii etenkin silloin, kun jostain asiasta odotetaan tietoa, mutta sitä ei 

ole virallisten kanavien kautta saatavilla, tai silloin, kun tietoa ei saada tarpeeksi. 

Vahvimmillaan puskaradio on niissä yhteisöissä, joissa sisäinen tiedottaminen on 

vähäistä, salailevaa tai sulkeutunutta. (Siukosaari 2002, 100.) 

 

Harrastustoiminnassa puskaradio on yleinen tiedonlähde. Monet seurat ja yhdistykset 

toimivat ilman ammattimaista tiedottajaa tai viestijää, jolloin puskaradion kautta saa-

daan usein tietoa ennen virallisten tiedotteiden ilmestymistä. Joissain tapauksissa se 

saattaa olla jopa ainoa tiedonlähde.  

3.2.1.3 Kokoukset ja palaverit 

Sisäisiin kokouksiin ja palavereihin kokoonnutaan keskustelemaan oman yhteisön tai 

yksikön ajankohtaisista asioista. Juholin (2006, 175) kuvailee niitä lähikanaviksi, 

joissa toteutuu keskinäisviestintä ja kasvokkain keskustelu.  

 

Työelämässä osastokokoukset ja –palaverit toimivat tehokkaana viestintäkanavana 

silloin, kun koko osastolle halutaan tiedottaa samaan aikaan tai kun halutaan keskus-

tella jostakin asiasta koko osaston voimin. Osastokokouksissa voidaan myös suunni-

tella tulevaa tai käsitellä mennyttä ja niitä pidetään säännöllisesti. 

 

Harrastusyhteisöissä kokoustetaan usein samalla periaatteella kuin työyhteisöissäkin. 

Valmentajat saattavat esimerkiksi pitää omia palaverejaan ja johtokunta omiaan. 

Usein myös valmentaja pitää palavereja oman ryhmänsä tai ryhmänsä vanhempien 

kanssa.  
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Kokouksien ja palavereiden kulkua voidaan tehostaa suunnittelemalla tilaisuus etu-

käteen ja antamalla osallistujille mahdollisuus tutustua käsiteltäviin asioihin ennen 

kokousta. Suunnitelmallisuus myös poistaa tarpeettomat palaverit, jotka vain vievät 

turhaa aikaa ja saavat osanottajat ärsyyntymään. (Juholin 2006, 175.) 

3.2.2 Suoran viestinnän kaukokanavat 

Suoran viestinnän kaukokanavat välittävät viestejä koko yhteisön piirissä. Näiden 

kanavien kohderyhmä on siis suurempi kuin yksittäinen työryhmä tai yhteisön jäsen. 

(Åberg 2000, 176.) Suoria kaukokanavia ovat tiedotustilaisuudet, yhteistyöelimet ja 

luottamushenkilöt, kokoukset ja neuvottelut, ylimmän johdon suora yhteydenpito 

sekä työ- tai harrastustoverit ja –ystävät muissa yksiköissä (Juholin 2006, 176). 

 

Johdon viestinnällä rakennetaan luottamusta. Johtamisen tarkoituksen ollessa ihmis-

ten sitouttaminen päätöksiin ja tavoitteisiin, on johdon viestinnän tarkoitus lisätä 

ymmärtämystä asioita kohtaan. Johtaminen ja viestintä toimivat siis rinnakkain. (Ju-

holin 2006, 176.)  

 

Johtoryhmä tai hallitus suunnittelee, selvittää ja tekee päätöksiä, joten on luonnollis-

ta, että sen rooliin kuuluu kertoa asioista myös muille. Sen viestinnän keskeisiä roo-

leja ovat: 

• tiedottaminen välittömästi päätöksistä ja niiden vaikutuksista 

• reagointi ja vastaaminen organisaatiossa tai julkisuudessa käytävään keskus-

teluun 

• yhteisön jäsenten kuunteleminen ja kuuleminen, mikä on osittain sisäistä luo-

tausta 

• muodollinen ja vapaamuotoinen keskusteleminen yhteisön kanssa, mikä on 

myös luotausta ja heikkojen signaalien tunnistamista 

• johtoryhmän palaute niille tahoille tai henkilöille, jotka ovat tehneet sille eh-

dotuksia tai tuoneet näkemyksiään. (Juholin 2008, 195.) 

 

Johtoryhmää tai hallitusta kritisoidaan usein huonosta viestinnästä. Eniten moitteita 

tulee tiedotuksen laiminlyönnistä, sisältöjen selkeyden puutteesta ja huonosta ajoi-
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tuksesta. Ajoitus onkin tärkeä asia, sillä asioista kertomisen viivästyminen koetaan 

tiedon panttaamisena ja salailuna. (Juholin 2008, 196.) 

3.2.3 Välitetyn viestinnän lähikanavat 

Välitetyn viestinnän lähikanavat välittävät sekä työhön tai harrastukseen suoraan liit-

tyviä että tiedotuksellisia asioita. Tähän kanavaryhmään kuuluvat omat ilmoitustau-

lut, tiedotteet ja kiertokirjeet, lehdet, verkkoviestintä ja puhelinviestintä. (Åberg 

2000,175.) 

3.2.3.1 Ilmoitustaulu 

Ilmoitustauluja on nykyään kahdenlaisia, sekä perinteisiä fyysisiä ilmoitustauluja että 

sähköisessä muodossa olevia. Sähköiset ilmoitustaulut ovat suurilta osin korvanneet 

perinteisemmät versionsa yhteisöiden sisäisessä viestinnässä.  

 

Ilmoitustauluille on yleistä, että niille on valittu omat vastuuhenkilönsä, jotka huo-

lehtivat taulujen järjestyksestä. Taulut on usein myös jaettu useampiin osioihin eri 

otsikoiden alle. Ilman selkeitä sääntöjä perinteinen ilmoitustaulu menee helposti se-

kaisin useiden eri ihmisten kiinnittäessä ilmoituksiaan siihen. (Ikävalko 1994, 67.) 

 

Tuoreen tiedon sijaan perinteiset ilmoitustaulut sisältävät nykyään perus- ja käyttö-

tietoa tai ”kiva tietää” –aineistoa, jonka löytää helposti tarpeen tullen. Tällaisia ovat 

esimerkiksi erilaiset toimintaohjeet hälytystilanteissa, ruokalistat tai lehtijuttukopiot. 

(Juholin 1999, 151;152.)  

 

Intranetien ja yhteisöiden omien verkkosivujen yleistyessä on myös sähköinen ilmoi-

tustaulu yleistynyt. Sähköinen ilmoitustaulu on helppo pitää ajan tasalla, ja siihen 

pääsee usein käsiksi myös esimerkiksi työ- tai harrastuspaikan ulkopuolellakin. Kui-

tenkin sellaisissa työyhteisöissä, joissa kaikilla ei ole pääsyä intranetiin, kuten maas-

tossa, tienpäällä tai ilmassa, on perinteisen ilmoitustaulun asema edelleen vakaa. (Ju-

holin 2006, 180.)   
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3.2.3.2 Puhelinviestintä 

Perinteinen puhelinviestintä on monissa yhteisöissä jäänyt taka-alalle sähköpostin 

yleistymisen myötä. Puhelimella soitetaan yleensä vain, jos viestittävä asia on todella 

kiireellinen tai niin monimutkainen, että sitä on vaikeaa ilmaista kirjallisesti. 

 

Monissa harrastusseuroissa käytetään paljon tekstiviestejä. Niiden kautta on helppo 

ilmoittaa jäävänsä pois harjoituksista tai varmistaa tapaamisen paikka tai kellonaika. 

Jukka-Pekka Puro (2004, 60-61) toteaakin, että käytämme hyväksemme tekstiviestiä 

silloin, kun on kyse asioista, jotka edellyttävät nopeaa toimintaa, ovat asiasisällöltään 

selkeärajaisia eivätkä sisällä henkilökohtaisia jännitteitä. Hänenkin mukaansa silloin, 

kun kyseessä on pitkähkö ja monipuolinen teema, kannattaa ennemmin soittaa tai 

lähettää sähköpostia. Matkapuhelimeen kannattaa siis lähettää viesti vain silloin, kun 

tieto pitää saada nopeasti perille tai kun se vaatii nopeaa reagointia. 

3.2.3.3 Sähköposti 

Kun kaikki tavoiteltavat tahot ja henkilöt osaavat käyttää sähköpostia, on se tehokas 

informointikanava (Juholin 2001, 143). Sen avulla tieto saadaan nopeasti perille, eikä 

vastaanottajien määrä vaikuta lähettämiseen kuluvaan aikaan tai sen kustannuksiin. 

Vastaanottajan on myös tarpeen tullen helppo vastata saamansa tietoon, mikä on 

huomattava etu perinteiseen paperipostiin verrattuna.  

 

Sähköposti kannattaa kirjoittaa lyhyesti ja selkeästi. Myös tekstin laatuun ja sävyyn 

kannattaa kiinnittää huomiota, sillä vastaanottaja ei pysty näkemään lähettäjän il-

meistä, tai kuulemaan hänen äänestään, onko tämä tosissaan vai yrittääkö hän olla 

vitsikäs.  Liitetiedostoja lähetettäessä taas kannattaa ottaa huomioon, että vastaanot-

tajalla ei välttämättä ole käytössään samoja ohjelmia tai että liian suuri liite voi tuk-

kia vastaanottajan sähköpostilaatikon. (Ilvonen 2007, 64-65.)   

 

Sähköpostin lähettämisen helppous saattaa joskus olla myös huono asia, sillä usein 

kuulee valitettavan, että turhaa postia saapuu aivan liikaa. Sähköposti on hyvä tapa 

yksinkertaisten asioiden hoitamiseen, mutta monimutkaisemmissa asioissa kannattaa 

vastaanottajalle yleensä soittaa. (Ilvonen 2007, 64.) 
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3.2.4 Välitetyn viestinnän kaukokanavat 

Kuten suoran viestinnän kaukokanavat, myös välitetyn viestinnän kaukokanavat vä-

littävät sanomia koko yhteisön piirissä (Åberg 2000, 167). Välitetyssä viestinnässä 

kauko- ja lähikanavat on vaikeaa jakaa tarkasti omiin ryhmiinsä, sillä tilanteen mu-

kaan ne voivat toimia molempina. Välitetyn viestinnän kaukokanaviin kuuluu siis 

edellä mainittujen lähikanavien lisäksi mm. toimintakertomukset, verkkotietokannat, 

sisäinen radio ja tv sekä osaltaan myös joukkoviestimet. (Juholin 2001, 137.) 

3.2.4.1 Verkkosivut 

Lähes jokaisella yhteisöllä on nykyään omat verkkosivut. Ne ovat helppo tapa lähes-

tyä yhteisöä ja etsiä siitä tietoa. Useimmiten verkkosivuilta haetaan yhteystietoja tai 

ilmoituksia ajankohtaisista asioista.  

 

Verkkoviestinnän etuja ovat mm. nopea päivitettävyys ja käyttäjän mahdollisuus tu-

tustua sivuihin silloin, kun hänelle itselle parhaiten sopii. Hyvin tehdyt verkkosivut 

voivat toimia ajan tasalla olevana esitteenä, ilmoitustauluna ja paikkana yhteisön jä-

senten vuorovaikutukselle. (Ilvonen 2007, 61.) 

 

Sivuja laatiessa tulisi panostaa yhtenäiseen ulkoasuun, joka noudattaa yhteisön muu-

takin ulkoista ilmettä. Sivuista tulisi myös tehdä mahdollisimman informatiiviset. Ne 

olisi hyvä toteuttaa sellaisella tekniikalla, että niitä on helppo päivittää ja että ne la-

tautuvat mahdollisimman nopeasti. Vastuu sivujen päivittämisestä voidaan jakaa yh-

delle tai useammalle henkilölle, mutta periaatteista kannattaa sopia tarkasti, jotta si-

sältö ja ulkonäkö pysyvät yhtenäisenä. (Ilvonen 2007, 61-62.) 

 

Vaikka verkkosivujen kautta on helppo viestiä ajankohtaisista asioista, on silti otetta-

va huomioon, että muitakin viestintäkanavia on yhä olemassa. Kaikilla yhteisön jä-

senillä ei välttämättä ole mahdollisuutta vierailla yhteisön verkkosivuilla, ja on myös 

olemassa asioita, jotka on parempi kertoa esimerkiksi kasvokkain. Myös esimerkiksi 

valokuvien lisäämisessä tai nimien julkaisemisessa verkkosivuilla kannattaa olla va-

rovainen, ja niihin tulisi aina pyytää asianomaisten lupa.  
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3.2.4.2 Tiedotteet 

Tiedote on viestinnän perustyökalu. Se muuntautuu vastaanottajan ja välitystavan 

mukaan. Tiedotteen tarkoitus on kertoa asioista mahdollisimman selkeästi ja ymmär-

rettävästi. Sisäisessä viestinnässä tiedote toimii usein kokouksessa tai palaverissa an-

netun tiedon ”virallistajana”, mutta se toimii myös yksin silloin, kun vastaanottajan 

voidaan olettaa ymmärtävän sen. (Juholin 2001, 138.) 

 

Tiedotteen tärkeimmät osat ovat otsikko ja alkukappale, josta pitää ilmetä tärkein. 

Pelkästään niitä silmäilemällä vastaanottajalle pitäisi muodostua kuva siitä, mitä tie-

dotteella halutaan kertoa. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että yhdessä tiedotteessa 

kerrotaan vain yhdestä asiasta. Myös tiedotteen pituudessa on omat sääntönsä. Kirjal-

lisen tiedotteen pituudeksi suositellaan korkeintaan yhtä sivua ja verkkoversioksi riit-

tää puolet siitä. Tiedotteesta tulee myös olla allekirjoitus ja yhteystiedot, joista vas-

taanottaja voi tarpeen tullessa saada lisäinformaatiota. Tiedote tulee aina myös päivä-

tä, jotta vastaanottaja näkee tiedon ajantasaisuuden. (Juholin 2006, 181.) 

 

Juholinin (2006, 181-182) mukaan kärjellään seisova kolmio on hyvä työkalu tiedot-

teiden laadinnassa. Kolmion ideana on, että tärkein asia kerrotaan ensin, toiseksi tär-

kein seuraavaksi ja vähemmän tärkeät mutta kuitenkin oleelliset asiat ovat lopussa. 

Tiedotteen ei tulisi sisältää turhia asioita eikä liikaa yksityiskohtia. 

3.3 Kohderyhmät 

Jotta viesti saadaan tehokkaasti perille, on tärkeää tietää, millaisen kohderyhmän 

kanssa on tekemisissä. Mitä paremmin viestijä tuntee viestin vastaanottajan, sitä pa-

remmin hän pystyy suuntaamaan viestinsä juuri hänelle. Onnistunut viestintä on kah-

den osapuolen välistä yhteistyötä. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 33.) 

 

Jokaisella jäsenellä, työntekijällä tai sidosryhmällä on oma käsityksensä siitä, miten 

esimerkiksi yhdistyksen tai yhteisön viestintää tulisi hoitaa ja millaista viestintää he 

kaipaavat. Viestintää suunnitellessa tulisikin ottaa selville, minkälaista tietoa, missä 

muodossa ja kuinka usein eri vastaanottajat tarvitsevat toiminnan sujumiseksi. (Ilvo-

nen 2007, 23.) 
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Ilvonen (2007, 24) esittää, että erityisesti yhdistyksille hyvä tapa kartoittaa kohde-

ryhmiään on laatia niistä yhtenäinen lista, joka sitten jaetaan erilaisiin tiedottamis-

ryhmiin. Tämä on hyvä tapa siksi, että kaikille kohderyhmille ei kannata tiedottaa 

samalla tavalla, vaan viestit kannattaa pyrkiä kohdentamaan. Ryhmien määrittelyssä 

olisi hyvä päästä henkilötasolle asti, eli merkitä kohderyhmiksi organisaatioiden ja 

yhdistysten sijaan henkilöitä, jotka ovat keskeisiä tiedon saajia. Esimerkissään Ilvo-

nen on laatinut sisäisen tiedottamisen kohderyhmistä kolme eri ryhmää. Ensimmäi-

seen kuuluvat ne henkilöt joiden tulee tietää kaikki oleellinen yhteisön toiminnasta, 

eli yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja sekä esimerkiksi varapuheenjohtaja ja rahas-

ton hoitaja. Toiseen ryhmään hän sijoittaa ne henkilöt, jotka tarvitsevat paljon ajan-

kohtaista tietoa, eli esimerkiksi hallituksen jäsenet ja mahdollinen palkattu henkilö-

kunta. Kolmannessa ryhmässä taas sijaitsevat ne henkilöt, joita tulee informoida 

ajankohtaisista tapahtumista ja tärkeistä muutoksista organisaation toiminnassa, eli 

esimerkiksi yhteisön jäsenet.  

 

Hämäläinen ja Maula (2004, 79) puhuvat samankaltaisesta kohderyhmien jaottelusta 

kohderyhmälähtöisenä viestintänä. Heidän mukaansa se sopii erityisesti isoon orga-

nisaatioon, jossa on paljon sisäisen viestinnän kohderyhmiä. Tällaisten organisaatioi-

den osilla voi olla käytössään erilaisia viestinnän kanavia ja erilaisia tarpeita. Myös 

kieli- ja kulttuurierot ovat arkipäivää suurissa organisaatioissa.  

 

Sitä, minkälainen viesti sopii parhaiten kullekin kohderyhmälle, voidaan lähteä sel-

vittämään vastaanottaja-analyysillä. Siinä viestit suunnitellaan sen mukaan, mitkä 

odotukset vastaanottajalla on, minkä ikäinen hän on, mikä on hänen asemansa yhtei-

sössä, koulutuksensa tai minkälaiset tiedot hänellä jo ennestään on asiasta. (Lohtaja 

& Kaihovirta-Rapo 2007, 35.) Työyhteisössä eri kohderyhmien viestintä suunnitel-

laan usein esimerkiksi aseman tai kohderyhmän jo ennestään tietämien asioiden mu-

kaan, mutta esimerkiksi koulussa tai eri-ikäisten harrasteryhmissä kohderyhmän iällä 

on suurempi vaikutus. 
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3.4 Resurssit   

Resursseilla tarkoitetaan niitä voimavaroja, joita yhteisöllä on käytössään viestintän-

sä hoitamiseksi. Nämä voimavarat voivat olla aineettomia tai aineellisia. (Juholin 

2006, 95.) Aineettomia resursseja ovat esimerkiksi jonkun henkilön viestintä- tai tie-

totekniikan osaaminen, kun taas aineellisia resursseja ovat esimerkiksi raha tai yhtei-

sön omistama tieto- tai kopiokone.   

 

Varsinkin yhdistyksissä keskeinen voimavara ovat mukana olevat ihmiset. Vapaaeh-

toisvoimin saadaan usein aikaan paljon, sillä harvalla yhdistyksellä on käytössään 

suuria taloudellisia summia. Yhdistyksen viestinnän voimavaroja ovat usein palkattu 

henkilökunta, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt. (Ilvonen 2007, 21.) 

 

Yksi tärkeimmistä viestinnän resursseista on tieto. Mitä enemmän yhteisöllä on mah-

dollisuuksia hankkia tietoa itsestään ja ympäristöstään, sitä paremmin se pystyy mu-

kauttamaan sekä toimintaansa että viestintäänsä niiden muuttuviin tarpeisiin. Toinen 

nykyään yhä tärkeämpi resurssi on teknologia, joka helpottaa viestin perille saamista 

ja avaa uusia viestintäkanavia. (Juholin 2006, 96-97) 

 

Ennen viestinnän suunnittelua ja organisointia kannattaa toteuttaa resurssien kartoit-

taminen, jotta saadaan selville, mitä voimavaroja jo löytyy ja mitä pitäisi mahdolli-

suuksien mukaan lisätä. Ilvonen (2007, 22) neuvoo tekemään sen taulukoimalla eri-

laiset viestintätarpeet kolmisarakkeiseen taulukkoon. Ensimmäiseen sarakkeeseen 

merkitään tiedotusta kaipaava toiminta, toiseen käytettävät kanavat ja kolmanteen 

sarakkeeseen henkilöt, joiden vastuulle tehtävä annetaan.  

 

Jos resurssit eivät riitä kaikkeen suunniteltuun viestintään, tulee tiedottamistarpeet 

asettaa tärkeysjärjestykseen. Joskus viestinnän resursseja saadaan säästettyä tai luo-

tua lisää toimimalla yhdessä esimerkiksi saman alan yhdistysten tai yritysten kanssa. 

Samalla alueella toimivat yhdistykset tai yritykset voivat yhdistää viestintäänsä esi-

merkiksi mainosten tai verkkosivujen muodossa. (Ilvonen 2007, 23.)  
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3.5 Organisointi ja vastuut 

Ilman organisointia viestinä ei voi toimia kunnolla. Jotta viestit saadaan liikkeelle, 

tulee yhteisön määritellä, miten asiat hoidetaan, kuka hoitaa mitäkin, millä aikatau-

lulla ja missä tilanteissa. (Ikävalko 1994, 52.) 

 

Viestintää leimaavat usein kiireellisyys ja se, että viestintää hoitava henkilö hoitaa 

usein samaan aikaan muitakin tehtäviä. Viestintää organisoidessa on siis tärkeää vali-

ta sellainen henkilö, joka on yleensä tavoitettavissa ja joka pystyy lyhyelläkin varoi-

tusajalla välittämään tietoa muulle yhteisölle. (Ikävalko 1994, 52.) 

 

Viestinnän työnjaossa määritellään, mitkä ovat kunkin tahon tai tekijän tehtävät. Sii-

nä tulisi määritellä myös, millä aikavälillä asioista tiedotetaan ja mitä kanavia tiedo-

tukseen käytetään.  Ikävalko (1994, 52) kirjoittaa, että viestintää organisoidessa tulisi 

erottaa kolme eri tasoa: henkilöt, joilla on päätösvalta, henkilöt. joilla toteutusvalta ja 

henkilöt, joilla on viestinnän ammattitaito. 

 

Erityisesti vapaaehtoistoimintaan perustuvassa yhdistystoiminnassa viestinnän orga-

nisointi on hyvin tärkeää, koska viestinnästä vastaavat vapaaehtoiset ja yhdistyksen 

luottamushenkilöt, joiden tiedot ja taidot eivät usein ole viestinnän ammattilaisten 

tasolla. Resursoinnin yhteydessä onkin tärkeää päättää, mitkä viestinnän osa-alueista 

hoidetaan itse ja mitkä voidaan ulkoistaa. (Ilvonen 2007, 31.) 

3.6 Oikea-aikaisuus ja riittävyys 

Hyvälle viestinnälle ominaisia piirteitä ovat säännöllisyys, reaaliaikaisuus, avoimuus 

ja ennakointi. Olipa yhteisö minkä kokoinen tahansa, on yhteisölle tärkeistä ja ajan-

kohtaisista asioista pyrittävä viestimään mahdollisimman nopeasti. Ajantasainen tie-

dottaminen pitää rivijäsenetkin tietoisina siitä, mitä yhteisössä tapahtuu ja keneen voi 

tarpeen tullen ottaa yhteyttä. (Ilvonen 2007, 18-19.) 

 

Varsinkin yhdistystoiminnassa asioiden ajantasainen tiedottaminen usein unohtuu. 

Hallitus tai johtokunta saattaa esimerkiksi ajatella, että muutaman kerran vuodessa 

julkaistu tiedote pitää jäsenet ajan tasalla yhteisön toiminnasta, mutta todellisuudessa 
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rivijäsenet jäävät helposti sivusta seuraajiksi ja toimintaan mukaan tulemisen kynnys 

nousee korkeammaksi. Tulevista tapahtumista tiedottaminen tulisikin hoitaa riittävän 

ajoissa ja tarpeeksi laajalle piirille. Esimerkiksi erilaisia tapahtumia suunnitellessa 

kannattaa miettiä niistä tiedottamisesta, sillä järjestelyihin ja toteutukseen tarvitaan 

osallistujia, joiden on vaikea tulla mukaan, elleivät he tiedä tulevasta tapahtumasta. 

(Ilvonen 2007, 18.) 

 

Jäsenille tiedotettavista tapahtumista ja toiminnasta kannattaa laatia lista. Se auttaa 

viestinnän säännöllistämisessä. Aina on yllättäviä tilanteita tai tapahtumia, joita ei 

voi etukäteen tietää, mutta jokaisessa yhdistyksessä tai yhteisössä on myös tapahtu-

mia ja toimintaa, jotka tiedetään jo hyvissä ajoin tai jotka toistuvat joka vuosi samoi-

hin aikoihin. (Ilvonen 2007, 18-19.) 

3.7 Laatu  

Anssi Siukosaari (2002, 61-62) kirjoittaa, että hänen mielestään laatu yhteisöviestin-

nässä on ennen kaikkea ajattelun, sitoutumisen ja tekemisen tulos. Hänen mukaansa 

laatu viestinnässä merkitsee useimmiten lisäarvoa. Laatu on siis se odotukset ylittävä 

lisä, jonka takia viestintä jää mieleen ja vaikuttaa. 

 

Siukosaaren (2002, 61-62) mielestä laatua pitää seurata kolmesta eri näkökulmasta. 

Tietoa välitettäessä viestinnän laatua arvioisi siis kolme eri ihmistä. Lähettäjän, eli 

esimeriksi johdon tai asiantuntijoiden tehtävä on arvioida, onko tieto oikein, sillä 

vain hän voi sen varmistaa. Välittäjä eli tiedottaja taas arvioi, onko tieto helposti lä-

hetettävissä eteenpäin, eli hän tarkkailee mm. sanoman pituutta ja ymmärrettävyyttä. 

Vastaanottajan rooliksi jää arvioida, onko tieto käyttökelpoista, eli hänelle laatu mer-

kitsee yleensä tiedon soveltuvuutta hänen työssään tai tehtävässään.  

 

Yhteisön viestinnässä laatu koostuu useimmiten pienistä asioista. Siihen vaikuttavat 

mm. se, ovatko kaikki yhteisön perusviestit kaikkien tiedossa, pitävätkö tiedot paik-

kansa, liikkuuko tieto virheettömänä, onko käytetty kieli oikein, ovatko jakelulistat 

ajan tasalla ja ovatko esimerkiksi tärkeiden tahojen yhteystiedot ajan tasalla ja hel-

posti saatavilla. (Siukosaari 2002, 60.) 
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3.8 Viestintäkulttuuri ja ilmasto 

Juholin (1999, 63) kirjoittaa, että kulttuurilla tarkoitetaan hyväksyttyjä tai sovittuja 

käyttäytymisen malleja. Nämä mallit muodostuvat arvoista sekä ulkoisista tunnus-

merkeistä ja uskomuksista, joiden avulla ja joihin uskoen yhteisö pysyy hengissä. 

Kulttuuri sisältää yhteisön tavan käyttäytyä, kielen, rituaalit ja käyttäytymisnormit. 

 

Hän kirjoittaa, että organisaatiokulttuurit voidaan jakaa kahteen luokkaan, autoritaa-

riseen ja osallistuvaan. Osallistuvaan kulttuuriin kuuluvat avoimuus, tasa-arvoisuus, 

tiimit, yhteinen päätöksenteko ja vastuunotto. Autoritaariselle kulttuurille taas ovat 

ominaisia keskitetty päätöksenteko, kontrolli ja valvonta, menneeseen sitoutuminen 

ja sulkeutuneisuus. 

 

Yhteisön ilmasto on enemmän hetkeen sidottu asia. Se voi muuttua nopeastikin hy-

vän tai huonon tapahtuman johdosta. Ilmasto kehittyy jäsenten kokemusten perus-

teella. Viestintäilmaston tärkeimpiä muodostajia ovat avoimuutta sisältävä lähiyhtei-

sön viestintä, vuorovaikutteisuus, viestintäsuhde lähimpään esimieheen tai esimer-

kiksi omaan valmentajaan sekä mielikuva tiedonkulusta yhteisön sisällä. Ilmasto ku-

vaa siis jäsenten tyytyväisyyttä erilaisiin asioihin. (Juholin 1999, 66-67.) 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TOTEUTUS 

Materiaalia tähän opinnäytetyöhön päätettiin hankkia sekä kvalitatiivista että kvanti-

tatiivista menetelmää käyttäen. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa, joista ensim-

mäinen, seuran jäsenille toteutettu kysely, oli kvantitatiivinen ja toinen, valmentajien 

haastattelu, kvalitatiivinen. 

 

Kahteen tutkimusmenetelmään päädyttiin, jotta saatava materiaali olisi mahdolli-

simman kattavaa ja monipuolista. Seuran jäsenien mielipiteitä sisäisen viestinnän 

nykytilasta päätettiin kartoittaa kvantitatiivisella kyselylomakkeella, koska niin us-

kottiin saatavan mahdollisimman monen jäsenen mielipiteet kerättyä.  
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Tiedon keruu valmentajilta toteutettiin teemahaastatteluin, koska heidän asemansa 

seurassa koettiin niin tärkeäksi, että heidän mielipiteitään ja näkökulmiaan haluttiin 

saada esille tarkemmin. Heille haluttiin antaa mahdollisuus tuoda esille myös sellai-

sia asioita, joita valmiissa lomakkeessa ei välttämättä olisi mainittu.  

4.1 Tutkimusongelmat 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa Porin uimaseuran sisäisen viestinnän ny-

kytilanne. Tutkimusongelmaksi kehittyi siis luontevasti kysymys: Mikä on Porin ui-

maseuran sisäisen viestinnän nykytilanne? 

 

Kuten monilla seuroilla ja yhdistyksillä, myös Porin uimaseuralla on ollut ongelma-

na, ettei viesti aina tavoita kaikkia sitä tarvitsevia. Tällä tutkimuksella lähdettiin sel-

vittämään, mistä asioista tietoa on saatu ja mistä sitä kaivattaisiin lisää. Myös tiedon 

saannin oikea-aikaisuus, riittävyys, oikeellisuus ja ymmärrettävyys olivat tarkastelun 

kohteina. Tiedon laadun lisäksi pyrittiin myös selvittämään, miten ja keneltä tietoa 

saadaan ja keneltä sitä kaivattaisiin lisää.  

4.2 Teemahaastattelu 

Teemahaastattelu on yksi tapa kerätä tietoa kvalitatiiviseen eli laadulliseen tutkimuk-

seen. Sirkka Hirsjärvi (2009, 208) kirjoittaa sen olevan lomake- ja avoimen haastatte-

lun välimuoto, joka sopii kuitenkin myös kvantitatiivisesti painottuneeseen tutkimuk-

seen. 

 

Teemahaastattelulle on tyypillistä, että aihepiirit eli teemat ovat tiedossa, mutta ky-

symysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

208). Suomen kielessä sana haastattelu tarkoittaa tutkimuksen tiedonkeruutapaa, jos-

sa henkilöiltä kysytään heidän omia mielipiteitään tutkimuksen kohteesta ja vastaus 

saadaan puhutussa muodossa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 41). 

 

Haastateltavien määrä riippuu aina tutkimuksesta. Yleinen sääntö on, että tutkijan 

tulee haastatella niin montaa ihmistä, että hän saa tutkimukseen tarvitsemansa tiedon. 
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Usein puhutaan saturaatio- eli kylläisyyspisteestä, joka on saavutettu silloin, kun 

haastatteluista ei enää saada uutta tietoa, vaan haastateltavat antavat samoja vastauk-

sia kuin tutkija on jo saanut. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 58;60.) 

 

Haastateltavat voidaan valita harkinnanvaraisesti, eli tutkija valitsee itse, ketä haas-

tattelee, tai esimerkiksi lumipallo-otantaa käyttäen. Lumipallo-otannassa tutkija haas-

tattelee ensin muutamia avainhenkilöitä, joita sitten pyydetään ehdottamaan muita 

henkilöitä, joilla saattaisi olla täydentävää tietoa puhutusta aiheesta. Tätä voidaan 

jatkaa esimerkiksi niin kauan, että uusia nimiä ei enää tule. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 58-60.) 

 

Kun tiedonkeruutavaksi valitaan teemahaastattelu, on haastatteluteemojen suunnitte-

lu suunnitteluvaiheen tärkeimpiä vaiheita. Kun haastattelurunkoa aletaan suunnitella, 

ei laadita tarkkaa kysymyslistaa, vaan teema-alueluettelo, joka on pelkistetty is-

kusanamainen luettelo. Haastattelukysymykset kohdistuvat näihin alueisiin, ja haas-

tattelutilanteessa ne toimivat haastattelijan muistilistana. Haastattelutilanteessa tee-

ma-alueet tarkennetaan kysymyksillä. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 66-67.) 

 

Teema-alueiden paikka tutkimuskokonaisuudessa voidaan tarkentaa kuvion kaksi 

avulla. 

 

   Suunnitteluvaihe  Haastatteluvaihe      Analyysivaihe 

 

 

 

 

Kuvio 2. Teema alueiden paikka tutkimuskokonaisuudessa (Hirsjärvi & Hurme 2004, 

67) 

 

Itse haastatteluun liittyy paljon myös käytännön järjestelyjä. Haastattelun aika, paik-

ka, likimääräinen kesto ja välineistö on päätettävä, ennen kuin haastattelu voidaan 

toteuttaa. Ajankohdan valitsemiseen vaikuttavat niin tutkimuksen kuin haastatelta-

vankin aikataulu. Parhaita haastattelu päiviä ovat arkipäivät, sillä ne sopivat usein 

paremmin haastateltavalle. (Hirsjärvi & Hurme 2004,73.) Ajankohdasta sovittaessa 

Tutkimusongelmat Ilmiöiden 
pääluokat 

Teema-
alueet 

Kysymykset Luokitus 
ja tulkinta 
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on tärkeää tietää myös, kuinka kauan haastattelu suurin piirtein kestää, jotta haasta-

teltava osaa varautua asianmukaisesti.  

 

Haastattelun paikkaan saattavat vaikuttaa monetkin tekijät. Tällaisia ovat tutkimuk-

sen ongelmat, tutkittavat ilmiöt, käytettävissä olevat resurssit ja haastateltavat henki-

löt. Usein haastattelut toteutetaan joko haastateltavien kodeissa tai työpaikoilla. 

Teemahaastattelussa hyvä kontakti haastateltavaan on tärkeää, joten paikan tulisi olla 

mahdollisimman rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen. Myös tutkijan valitsemat 

tallennusvälineet vaikuttavat paikan valitsemiseen. Nykyaikaisia pieniä sanelukonei-

ta ja nauhureita käytettäessä haastattelupaikka voi sijaita lähes missä vain, mutta jos-

kus saattaa olla tarpeellista suorittaa haastattelu jonkun tutkimuslaitoksen tiloissa. 

Haastattelut tallennetaan usein pelkkää ääntä tallentavin laittein, mutta joskus ne saa-

tetaan myös videoida. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 73-75.) 

 

Haastattelun kestoon saa tuntumaa esihaastatteluin. Haastatteluille on vaikeaa antaa 

ohjeellista kestoa, mutta yhden tai kahden kysymyksen vuoksi ei haastattelua kannata 

järjestää. Haastattelujen kesto riippuu usein ensisijaisesti haastateltavasta ja vasta 

toissijaisesti haastattelijasta. Saman rungon mukaankin tehdyissä haastatteluissa voi 

olla ajallisesti suuriakin vaihteluja, riippuen esimerkiksi siitä kuinka kauan haastatel-

tava jaksaa keskittyä tai kuinka läheiseksi hän aiheen kokee. (Hirsjärvi & Hurme 

2004, 74.) 

 

Vaikka haastattelulla onkin tutkimusmuotona monia hyviä puolia, liittyy siihen myös 

monia ongelmia. Haastattelun lopputuloksen kannalta olisi esimerkiksi erittäin suo-

tavaa, että haastattelija olisi ammattilainen ja että häntä olisi koulutettu haastatteluun. 

Tämä ei useinkaan toteudu, ja esimerkiksi opinnäytetöissä haastattelijan kouluttami-

nen on mahdotonta. Haastattelut vievät myös paljon aikaa, ja ne voivat aiheuttaa suu-

riakin kustannuksia, jos haastattelija esimerkiksi joutuu hankkimaan kallista kalustoa 

tai matkustamaan kaupungista toiseen. Haastattelussa on aina myös vaarana, että 

haastateltava ei uskalla vastata rehellisesti, vaan antaa sosiaalisesti suotavia vastauk-

sia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 35.) 
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4.3 Lomakekysely  

Sekamuotoinen kyselylomake sisältää sekä valmiita vastausvaihtoehtoja että avoimia 

kysymyksiä. Usein tämä ilmenee kyselylomakkeessa niin, että vastaajalle on ensin 

annettu valmiita vaihtoehtoja, jonka jälkeen hänen on vielä mahdollisuus valita kohta 

”Muu, mikä?”, ellei mikään edellä mainituista ollut sopiva. Sekamuotoinen lomake 

on hyvä vaihtoehto silloin, kun lomakkeen laatija arvelee, ettei ole osannut ottaa vas-

tausvaihtoehdoissaan kaikkia huomioon, tai kun johonkin tiettyyn vastaukseen halu-

taan pyytää tarkempia perusteluita. (Heikkilä 2008, 52.) 

 

Kyselylomakkeita voidaan käyttää tosiasioiden, käyttäytymisen syiden, asenteiden, 

arvojen ja mielipiteiden sekä sosiaalisten suhteiden selvittämiseen. Hyvä kyselylo-

make on selkeä, siisti ja houkuttelevan näköinen. Se sisältää hyvät vastausohjeet ja 

etenee loogisesti. Kysymykset tulee myös numeroida juoksevasti, ja samaa aihetta 

käsittelevät kysymykset voidaan jäsennellä kokonaisuuksiksi saman otsikon alle. 

(Heikkilä 2008, 52;55.) Lomake tulee aina myös testata, ennen kuin se otetaan viral-

lisesti käyttöön. Testauttamalla lomake muutamalla henkilöllä, saadaan selville, 

kuinka kauan aikaa täyttämiseen meni ja oliko kysymykset helppo ymmärtää vai jäi-

kö jokin epäselväksi.  

 

Hyvän kysymyksen ominaispiirteisiin kuuluu, että siinä kysytään vain yhtä asiaa ker-

rallaan. Kysymyksen tulee myös olla tarpeellinen ja hyödyllinen sekä kohteliaasti 

esitetty. Kysymyksen kieliasun tulee olla moitteeton, ja se tulee olla esitetty selkeästi 

ja yksiselitteisesti. Kysymys ei saa olla johdatteleva, eikä liian pitkä tai monimutkai-

nen. Kysymyksissä on luvallista käyttää esimerkiksi lihavointia tai alleviivausta, 

mutta sivistyssanoja, slangia tai erikoissanastoa ei kannata käyttää, sillä tällöin ky-

symyksen merkitys voi jäädä jollekulle epäselväksi. (Heikkilä 2008, 57.)   

 

Kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Tutkimukseen mu-

kaan saatavien henkilöiden määrä on laaja, ja heiltä voidaan yhdellä lomakkeella ky-

syä monia asioita. Kyselyn kustannukset on myös laskettavissa melko tarkasti etukä-

teen, ja hyvin tehdyn lomakkeen tuottama aineisto on nopea käsitellä. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 195.) 
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Kyselylomakkeen heikkouksiksi tutkimustapana voidaan lukea se, että joissakin ta-

pauksissa vastaamattomuus nousee suureksi. Aina ei myöskään voida olla varmoja, 

miten onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet tai miten hyvin vastaajat 

ylipäätään ovat olleet selvillä kyselyn aiheesta. Myöskään vastaajien suhtautumisesta 

kyselyyn ei voida varmistua. Tutkija ei voi olla varma siitä, ovatko vastaajat pyrki-

neet vastaamaan kysymyksiin huolellisesti ja rehellisesti. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 195.) Postissa kotiin lähetettävissä kyselyissä on myös se ongelma, ettei 

koskaan voida olla varmoja, onko kyselyyn vastannut juuri se henkilö, jolle se on 

tarkoitettu.  

4.4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli seuran jäsenille tehty lomakekysely. Kysely to-

teutettiin sekä verkossa seuran sivuilla että lähettämällä lomakkeet postissa jäsenten 

kotiin. Käyttämällä sekä verkko- että paperitoteutusta haluttiin antaa vastaajille mah-

dollisuus vastata heille mieluisammalla tavalla ja näin myös nostaa vastausprosentti 

mahdollisimman suureksi. 

 

Verkkosivuilla kysely aukesi 11.5.09 ja sulkeutui 7.6.09. Sen alkuperäinen päätty-

mispäivämäärä oli 31.5.09, mutta sitä päätettiin jatkaa alhaisen vastausmäärän vuok-

si. Paperilomakkeet lähtivät postissa 12.5 ja ne piti palauttaa Porin keskustan uima-

hallin ilmoitustaululla sijaitsevaan palautuskuoreen 24.5.09 mennessä. Verkko-

kyselyssä vastausaika oli pidempi, koska paperilomakkeiden palautuspaikkana toi-

minut uimahalli sulkeutui 24.5.09.  

 

Kysely sijoitettiin edellä mainittuun ajankohtaan, jotta tämä opinnäytetyö valmistuisi 

suunnitellussa aikataulussa. Kyselyn jättäminen syksylle uuden harjoituskauden al-

kuun olisi merkinnyt tämän opinnäytetyön valmistumisen venymistä.  

 

Kyselyyn saivat vastata kaikki seuran vuonna 1994 tai sitä ennen syntyneet jäsenet. 

Vastaamaan oikeutettuja olivat myös kaikki uimarien vanhemmat tai huoltajat, vaik-

ka he eivät itse olisi seuraan kuuluneetkaan. Tämä johtui siitä, että monessa perhees-

sä vain lapsi on seuran jäsen, ja näidenkin lasten vanhempien mielipiteet haluttiin 

saada esille. Seuralla oli tutkimuksen toteutushetkellä 366 jäsentä.  
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Kaikille kriteerit täyttäneille jäsenille lähetettiin postitse kyselylomake ja saate, jossa 

kerrottiin myös verkossa vastaamisen mahdollisuudesta. Mikäli perheessä oli siis vii-

si Porin uimaseuran jäsentä, lähetettiin heille lomakkeita sen mukaan, kuinka moni 

heistä oli ennen vuotta 1994 syntyneitä. Sellaisiin perheisiin, joissa ainoa seuraan 

kuuluva jäsen oli ennen vuotta 1994 syntynyt lapsi, lähetettiin kaksi lomaketta. Toi-

nen lomake oli tarkoitettu lapselle tai nuorelle ja toinen hänen vanhemmalleen tai 

huoltajalleen. Vuoden 1994 jälkeen syntyneiden jäsenten perheisiin lähetettiin yksi 

lomake, joka oli tarkoitettu vanhemman tai huoltajan täytettäväksi. Jokaiseen perhee-

seen, jossa oli yksikin Porin uimaseuran jäsen, lähti siis vähintään yksi lomake. 

 

Lomakkeita lähetettiin postitse yhteensä 304 kappaletta 258 talouteen. Tämä oli kar-

toitukseen vastaamiseen oikeutettujen henkilöiden määrä. Vastauksia kyselyyn tuli 

verkossa 49 ja paperilla 21 kappaletta. Sekä verkossa että paperilla tulleista vastauk-

sista jouduttiin molemmista hylkäämään kolme lomaketta, sillä vastaajien ikä ei täyt-

tänyt saatteessa mainittua vaatimusta. Käsiteltäviä tuloksia tuli yhteensä siis 64 kap-

paletta, mikä oli 21,05 prosenttia postissa lähetettyjen lomakkeiden määrästä. Kato-

prosentiksi muodostui siis 78,95. Vastausprosentti jäi valitettavan alhaiseksi, mutta 

mahdollisten muistutuskirjeiden lähettäminen ei ollut taloudellisten eikä ajallisten 

resurssien vuoksi mahdollista. 

 

Tutkimuksen toinen vaihe oli valmentajien haastatteleminen. Haastatteluihin valittiin 

5 valmentajaa seuran 17 valmentajan joukosta. Valinta tapahtui harkinnanvaraisesti, 

eli haastateltaviksi pyrittiin valitsemaan seuran toiminnassa sekä pidempään että ly-

hyemmän ajan mukana olleita, mutta myös eri-ikäisten uimareiden valmentajia.  

Haastattelut tapahtuivat 7.-17.9.09. Kutsu haastatteluun lähetettiin sähköpostitse. 

 

Haastatteluiden tarkoituksena oli pyrkiä selvittämään valmentajien mielikuvia siitä, 

kuinka hyvin viestinnän organisointi on seurassa hoidettu ja miten he kokevat saa-

vansa seuralta tietoa.  

 

Haastatteluun osallistuneet valmentajat olivat taustoiltaan hyvin erilaisia. Osa oli in-

nostunut valmentamisesta oman uintiharrastuksensa kautta, kun taas osalla ei ollut 
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itsellä uintitaustaa ollenkaan. Jälkimmäiset olivat tulleet mukaan seuran toimintaan 

oman lapsen uinnin kautta, tai jopa ystävän pyytämänä.  

 

Valmentajana haastateltavat olivat toimineet yhdestä kymmeneen vuotta. Osa oli 

toiminut valmentajaan yhtäjaksoisesti, kun taas osalla oli takanaan muutamia väli-

vuosia. 

5 TULOKSET 

5.1 Valmentajien haastattelut 

5.1.1 Valmentaja viestijänä 

Valmentajan uimareiden iästä riippuen, he kokivat viestivänsä eniten joko omille ui-

mareilleen tai heidän vanhemmilleen. Myös johtokunta, valmennuspäällikkö ja muut 

valmentajat mainittiin.  

 

Suurin osa haastatteluihin osallistuneista valmentajista kertoi välittävänsä viestiä 

eteenpäin silloin, kun siihen tuli tarvetta. Osa oli kuitenkin ottanut tavakseen pitää 

uimareihinsa ja heidän vanhempiinsa yhteyttä säännöllisesti silloinkin, kun mitään 

erikoista ei ollut tiedossa.  

 

Asioita, joista viestintätarpeet syntyivät, olivat kilpailut, harjoitusten peruutukset, 

erilaiset tapahtumat sekä muut ajankohtaiset asiat. Haastatteluiden toteutusaika sattui 

juuri uuden kauden alkuun, joten moni kertoi viestineensä uimareilleen ja heidän 

vanhemmilleen myös uusista ryhmäjaoista ja harjoitusajoista.  

 

Kolme valmentajaa viidestä haastatteluihin osallistuneista tunsi, että ei aina välittänyt 

tietoa tarpeeksi eteenpäin uimareilleen ja heidän vanhemmilleen. Ongelmiksi tiedon 

kulkemisessa paljastuivat jatkokysymysten jälkeen kuitenkin ennemminkin tekniset 

syyt ja se, että vaikka tietoa oli laitettu eteenpäin, ei se aina tavoittanut kohderyh-
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määnsä, kuin se, ettei valmentaja olisi välittänyt tietoa ollenkaan. Turhauttaviksi on-

gelmiksi tiedon kulussa mainittiin mm. se, että verkkosivuille laitettu tieto ei aina 

tavoittanut kohderyhmäänsä. Yleinen tämä ongelma oli harjoitusvuorojen peruutuk-

sien suhteen, joista valmentajat olivat ilmoittaneet ryhmäkohtaisilla sivuillaan, mutta 

joita vanhemmat eivät olleet kuitenkaan käyneet lukemassa. Toinen ongelma, joka 

koettiin häiritsevänä, oli vanhemmille lähetetyn sähköpostin palautuminen osoitteen 

virheellisyyden vuoksi.  

 

Ne valmentajat, jotka kokivat viestivänsä itse tarpeeksi, perustelivat tuntemuksiaan 

sillä, että he eivät ainakaan olleet saaneet päinvastaista palautetta. He myös kertoivat 

viestivänsä uimareilleen tai heidän vanhemmilleen heti, kun saivat itse tietoonsa jo-

takin tärkeää.  

 

Ylivoimaisesti suosituin viestintäkanava valmentajien keskuudessa oli sähköposti. 

Jokainen haastateltava kertoi käyttävänsä sitä lähes päivittäin. Sähköposti oli se ka-

nava, jolla eniten välitettiin tietoa koteihin. Se koettiin myös tehokkaimmaksi vies-

tintäkanavaksi, koska sen avulla tärkeät viestit on helppo säästää ja niitä pystyy vielä 

tarkistamaan jälkeenpäin. ”Sähköposti on siitä hyvä, että se tulee suoraan paperille”. 

Mikäli sähköpostin perille menemisessä oli jotain ongelmia tai jos joku uimari tai 

vanhempi ei sellaista omistanut, kertoivat valmentajat laittavansa näille henkilöille 

tiedon usein tekstiviestinä.  

 

Myös ryhmäkohtaisille sivuille kerrottiin laitettavan paljon tietoa. Kiireellisissä ai-

soissa valmentajat kertoivat käyttävänsä puhelinviestintää. Osa kertoi soittavansa ja 

osa laittavansa tekstiviestiä. Hyvänä asiana nousi esille, että moni valmentaja oli so-

pinut uimareidensa ja heidän vanhempiensa kanssa, miten tieto valmentajalta heille 

tulee. Tällä tavoin kodeissa tiedetään, pitääkö heidän seurata sähköpostiaan vai käy-

dä seuran sivuilla katsomassa mahdollisia päivityksiä.  
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5.1.2 Valmentaja viestinnän vastaanottajana 

Kysymys sitä, tuleeko seuralta tarpeeksi tietoa valmentajille, herätti vastaajissa eri-

laisia ajatuksia. Yhtenevää vastauksissa oli, että asioiden koettiin parantuneen erityi-

sesti valmennuspäällikön mukaan tulemisen myötä. 

 

Kukaan vastaajista ei suoranaisesti ollut sitä mieltä, että tietoa olisi aikaisemmin tul-

lut tarpeeksi. Tämä syksy oli heidän mielestään kuitenkin lähtenyt paljon paremmin 

liikkeelle viestinnän kannalta ja osa heistä jo koki, että tietoa tulee tarpeeksi. Aikai-

semmin he olivat vahvasti kokeneet joutuneensa itse aktiivisesti etsimään tietoa sen 

sijaan, että sitä olisi tullut automaattisesti. Vieläkin olemassa olevaksi ongelmaksi 

koettiin kuitenkin se, ettei tieto ajankohtaisista asioista kulkenut kaikille valmentajil-

le asti, vaan vain osalle heistä. Kommentit ”nyt täl hetkel tulee, joillekkin” ja ”on 

ollu semmosii aikoi, et vitsi ku määkin olisin tiennyt tästä vähän aikasemmin” kuvas-

tavat hyvin haastatteluissa ilmennyttä yleistä mielipidettä tämän hetken tilanteesta.  

 

Tiedon ajoissa tulemisesta valmentajat olivat yhtä mieltä. Jokainen heistä vastasi, 

että heidän mielestään tieto ei ole tullut tarpeeksi ajoissa. Kauden tapahtumista kai-

vattiin paljon aikaisemmin tietoa, sillä moni koki, että tieto tärkeistä asioista tuli vain 

viikkoakin ennen varsinaista tapahtumaa. Ilmoittautumisille ja muille järjestelyillä jäi 

tällöin aivan liian vähän aikaa. Tähänkin asiaa kuitenkin odotettiin parannusta alka-

van kauden pyörähtäessä kunnolla käyntiin.  

 

Tulevan tiedon ymmärrettävyydestä kysyttäessä yksi valmentaja vastasi seuraavalla 

tavalla: ”Aika heikkoa tiedon kulku on kyllä ollut, mutta se mikä tulee niin se on ollut 

kyllä”.  Tämä vastaus linjasi aika hyvin koko ryhmän tuntemuksia. Tosin muutama 

valmentaja koki myös, että asiat aukesivat paremmin vasta sen jälkeen, kun niistä oli 

keskustellut toisen valmentajan kanssa.  

 

Ensisijaisiksi tiedonlähteikseen valmentajat nimesivät vähintään kerran kuussa pidet-

tävät valmentajapalaverit, toiset valmentajat sekä valmennuspäällikön. Palavereissa 

keskustelu koettiin hyväksi tavaksi pysyä ajan tasalla muidenkin valmentajien tilan-

teista sekä saada tietoa valmennustoimintaan vaikuttavista asioista. Valmennuspääl-

likön lähettämät sähköpostit ja tiedotteet koettiin positiivisena lisänä aikaisemmin 
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riittämättömään viestintään verrattuna. Moni valmentaja koki, että jos heille tulee 

jotain kysyttävää, voivat he kääntyä näissä asioissa valmennuspäällikön puoleen. 

Muutama mainitsi myös, että jos jotain epäselvyyksiä ilmaantuu, kysyvät he asiasta 

suoraan johtokunnalta.  

 

Toimivimmiksi ja yleisimmiksi viestintäkanaviksi seuralta tulevalle viestinnälle val-

mentajat nimesivät jälleen sähköpostin ja valmentajapalaverit. Palavereissa ja henki-

lökohtaisesti keskustelemalla tietoa kyllä saatiin, mutta sähköposti koettiin edelleen 

mielekkääksi sen säilyvyyden vuoksi.  

 

Lisää tietoa valmentajat kaipasivat vanhempaintoimikunnan toiminnasta, sillä se oli 

jäänyt monelle epäselväksi. Myös johtokunnalta kaivattiin lisää tietoa, ja muutama 

ehdottikin, että puheenjohtajalla voisi olla seuran verkkosivuilla oma palsta tai blogi, 

jossa hän silloin tällöin kertoisi seuran ajankohtaisista asioista.  

5.1.3 Organisointi, heikkoudet ja vahvuudet 

Kun valmentajilta kysyttiin, onko tiedottaminen ja viestinnän roolit jaettu Porin ui-

maseurassa selkeästi, olivat he jälleen melko yksimielisiä vastauksissaan. Vastaukse-

na kysymykseen tuli mm. seuraavanlaisia lausahduksia: ”se ei oo niinku missään 

kuasis”, ”jostakin kukaan ei tiedota mitään ennen kuin itse tajuat että jotain on tu-

lossa ja sitten alat siitä kysellä” sekä ”no ei ainakaan viime vuonna ollu, mutta nyt 

syksyllä on ollut”.  

 

Yleisesti ottaen valmentajat olivat sitä mieltä, että seura tarvitsee yhden tai useam-

man henkilön, jolle vastuu sisäisestä tiedottamisesta jaetaan. Tällä hetkellä tiedon 

koettiin kulkevan enemmänkin suusta suuhun kuin organisoidusti.  

 

Sisäisen viestinnän nykytilanteen heikkouksiksi nimettiin mm. se, että viesti ei kulje, 

se saapuu liian myöhään ja että viestinnän rooleja ei ole jaettu. Myös viestinnän aika-

taulun puuttumien nousi esiin. Nämä olivat kaikki sellaisia asioita, jotka kävivät ilmi 

muidenkin kysymysten yhteydessä.  
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Vahvuuksiksi ja selkeiksi parannuksiksi koettiin mm. valmennuspäällikkö ja hänen 

toimintansa sekä verkkosivujen tiheämpi päivitysväli. Muutama mainitsi myös, että 

valmennuspalaverit olivat muuttuneet enemmän keskustelevimmiksi, mikä koettiin 

myös hyvänä asiana.  

 

Haastatteluissa ilmikäyneet mielipiteet seuran viestintäkulttuurin avoimuudesta oli-

vat samansuuntaisia kuin kartoituslomakkeen avulla saadut tuloksetkin. Valmentajat 

siis kokivat seuran viestintäkulttuurin aika sulkeutuneeksi, ja olivat sitä mieltä, että 

tieto on ollut vain muutamien henkilöillä eikä sitä ole jaettu, ellei asioista ole itse ta-

junnut kysyä. Yksi valmentaja jopa nimitti seuraa salaseuraksi. Tämänkin kysymyk-

sen vastauksissa ilmeni kuitenkin se positiivinen asia, että ilmapiirin odotettiin muut-

tuvan avoimemmaksi kauden edetessä.  

 

5.2 Lomakekysely 

Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 41,9 vuotta. Aktiivisimpia vastaajia olivat van-

hemmat ja huoltajat, joita oli 52 prosenttia eli 33 henkilöä vastanneista. Seuraavaksi 

aktiivisimpia olivat mastersuimarit 14 (9 henkeä) ja valmentajat 13 prosentilla (8 

henkeä). Vähiten vastauksia tuli odotetusti passiivisilta jäseniltä (2 henkeä). Harjoi-

tusryhmään kuuluvilta uimareilta vastauksia tuli valitettavan vähän, vain neljä kappa-

letta. Heidänkin mielipidettään olisi ollut mukava saada enemmän esille. Toisaalta 

heille tieto kulkee usein hyvin, koska he saattavat olla jopa päivittäin kasvokkain yh-

teydessä valmentajansa kanssa.  

 

Kohdan muu valinneita oli kuusi. He olivat lähinnä kilpailuissa toimitsijana mukana 

olevia, mutta muuten passiivisia jäseniä.  
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Kaavio 1. Vastaajien roolit 

 

Vastanneista suurin osa, 39 prosenttia eli 25 henkeä, oli ollut seuran toiminnassa 

mukana yli kymmenen vuotta. Toiseksi eniten vastauksia, 33 prosenttia (21 henkeä), 

antoivat toiminnassa yhdestä kolmeen vuotta mukana olleet. Loput 18 vastaajaa ja-

kautuivat niin, että ryhmään 4-6 vuotta kuului 10 vastaajaa, ja ryhmään 7-10 vuotta 

kahdeksan vastaajaa.  

 

 

Kaavio 2. Toiminnassa mukanaoloaika 

 

Saan PUS:lta tietoa sisäisen viestinnän kautta -väittämään tuli positiivisia vastauk-

sia. Jokseenkin samaa mieltä tai saamaa mieltä vastasi olevansa 78,1 prosenttia eli 50 

henkeä. Positiivisimmin tähän kyselyyn olivat vastanneet kaikki uimarit sekä van-

hemmat tai huoltajat. Negatiivisimmat vastaukset tulivat valmentajilta.  
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Kaavio 3.  Saan Porin uimaseuralta tietoa sisäisen viestinnän kautta 

5.2.1 Tiedon ajantasaisuus ja laatu 

Suurin osa vastaajista eli 28 henkeä, oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että seuralta 

tuleva tieto on ajantasaista. Vain yksi vastaaja oli eri mieltä ja jopa 18 vastaajaa sa-

maa mieltä. Huomattavan suureksi tämän kysymyksen kohdalla nousi En osaa sanoa 

-vaihtoehdon valinneiden määrä, joka oli seitsemän vastaajaa.  

 

 

Kaavio 4. Saatava tieto on ajantasaista 

 

Kuten kaavioista 4 on helposti havaittavissa, ovat vastaukset positiivisesti painottu-

neita. Suurin osa vastaajista siis kokee seuralta tulevan tiedon ajantasaiseksi. Positii-
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visimpia vastaajia olivat harjoitusryhmään kuuluvat uimarit ja mastersuimarit. Heistä 

84,6 prosenttia eli 11 henkeä valitsi vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä tai samaa 

mieltä.  

 

Tyytymättömimpiä tiedon ajantasaisuuteen olivat vanhemmat tai huoltajat ja valmen-

tajat, joista koostuivat kaikki eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä vastanneet. Näiden 

kahden ryhmän välillä on selvä yhteys, sillä valmentaja on yleensä se henkilö, joka 

viestii asioista vanhemmille ja huoltajille.  

 

Siitä tuleeko tieto ajoissa, vastaajilla oli hieman negatiivisemmat mielikuvat. Vaikka 

tässäkin kysymyksessä jokseenkin samaa mieltä vastanneiden määrä oli suuri, lähes 

50 prosenttia (31 henkeä), painottuivat muut vastaukset huomattavasti negatiivisem-

min kuin tiedon ajantasaisuutta käsittelevässä kysymyksessä. Jokseenkin eri mieltä 

vastanneiden määrä oli suuri, 14 henkeä. Samaa mieltä oli vain 10 henkeä. 

 

 

Kaavio 5. Tieto tulee ajoissa 

 

Sekä kyselyyn vastanneista valmentajista että johtokunnan jäsenistä 50 prosenttia 

valitsi vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä Sen sijaan hieman yllättävää 

on, että edellä mainittujen tulosten valossa vanhemmista vain vähän reilu neljännes, 

eli yhdeksän henkeä yhtyi näihin mielipiteisiin.  
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Eniten jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä valinneita olivat taas uimarit. Kyse-

lyyn vastanneista mastersuimareista seitsemän (77 prosenttia) ja harjoitusryhmään 

kuuluvista uimareista kolme (75 prosenttia) koki saamansa tiedon tulevan ainakin 

suhteellisen ajoissa. Seuran jäsenenä oloaika ei näyttänyt vaikuttavan tämänkään ky-

symyksen vastauksiin.  

 

Seuralta saadun tiedon sisällön oikeellisuudesta oltiin suurimmaksi osin samaa miel-

tä tai jokseenkin samaa mieltä. Eriävän mielipiteen esitti vain yksi valmentaja, kaksi 

vanhempaa tai huoltajaa ja yksi passiivinen jäsen.  

 

Kaavio 6. Tiedon oikeellisuus 

 

Väittämään saadun tiedon ymmärrettävyydestä vastattiin hyvin samankaltaisesti kuin 

edelliseen, sisällön oikeutta käsittelevää väittämään. Vain 6,1 prosenttia (2 vastaajaa) 

vanhemmista tai huoltajista oli vastannut väittämään olevansa jokseenkin eri mieltä. 
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Kaavio 7. Tiedon ymmärrettävyys 

 

Porin uimaseuran viestintäkulttuurin avoimuutta käsittelevässä kysymyksessä näkyi 

selvästi vastaajien negatiivinen mielikuva asiasta. Vaikka positiiviset vaihtoehdot 

saivatkin paljon kannatusta, keräsivät negatiiviset vaihtoehdot lähes yhtä paljon vas-

tauksia. 

 

Kaavio 8. Porin uimaseuran viestintäkulttuurin avoimuus 

 

Negatiivisimmin seuran viestintäkulttuurin avoimuuden kokivat valmentajat, joista 

kuusi (75 prosenttia) oli valinnut vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

Johtokunnan jäsenten vastaukset taas jakautuivat tasan vaihtoehtojen jokseenkin sa-

maa mieltä ja jokseenkin eri mieltä kesken.  
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Vanhempien tai huoltajien mielipiteet jakautuivat myös tasaisesti, sillä heistä 15 va-

litsi joko vaihtoehdon samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, samoin kuin vaihto-

ehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Positiivisimmin väitteeseen vastasivat ui-

marit, joista 9 (69,2 prosenttia) valitsi vaihtoehdon samaa mieltä tai jokseenkin sa-

maa mieltä.  

5.2.2 Tiedonlähteet  

Kysymykseen ensisijaisista tiedonsaantitavoista sai vastata valitsemalla korkeintaan 

kolme vaihtoehtoa, koska tietoa toiminnasta saadaan useammalla kuin yhdellä taval-

la. Eniten kannatusta saivat vaihtoehdot verkkosivuilta sekä valmentajalta, joiden ero 

oli vain kaksi prosenttia.  Muita yleisiä tiedonsaantitapoja olivat kotiin jaettavat tie-

dotteet ja sähköposti. Vähiten kannatusta sai vanhempainillat. 

 

 

Kaavio 9. Ensisijaiset tiedonsaantikanavat 

 

 

Harjoitusryhmään kuuluvien uimareiden vastaukset tähän kysymykseen olivat hyvin 

yhteneviä. Heistä kolme oli vastannut täysin samoin eli valinnut kolmeksi ensisijai-
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seksi tiedonsaantitavakseen valmentajan, verkkosivut ja kotiin jaettavat tiedotteet. 

Yksi eri tavalla vastannut uimari oli valinnut vain kaksi vaihtoehtoa, jotka olivat 

myös valmentaja ja verkkosivut.  

 

Mastersuimareista suurin osa sai tietonsa verkkosivuilta ja kotiin jaettavista tiedot-

teista. Näiden lisäksi heidän vastauksissaan nousivat esille myös uimahallin ilmoitus-

taulu ja puskaradio. Mastersuimareilla ei ole omaa varsinaista valmentajaa, joten 

valmentajan puuttuminen heidän valinnoistaan on täysin ymmärrettävää.  

 

Valmentajien ensisijaisiksi tiedonsaantitavoiksi nousivat puskaradio ja sähköposti, 

jotka oli valinnut viisi valmentajaa kahdeksasta. Toiseksi eniten vastauksia saanut 

vaihtoehto oli valmentajat, neljällä valinnalla.  

 

Vanhempien tai huoltajien ensisijaiset tiedonsaantitavat olivat valmentajat ja verkko-

sivut. Myös kotiin jaettavista tiedotteista saatiin tietoa, ja osa vanhemmista tai huol-

tajista sai tietoa myös sähköpostitse. Vähiten kannatusta saivat uimahallin ilmoitus-

taulu, vanhempainillat ja vaihtoehto muulla tavoin. Kohdan ”muulla tavoin” valin-

neet olivat nimenneet tiedonsaantitavoikseen itse asioista kyselemisen, uimarilta ky-

selemisen, sekä muiden keskustelua sivusta kuuntelemisen.  

 

 

Kaavio 10. Vanhempien tai huoltajien ensisijaiset tiedonsaantikanavat 
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Johtokunnan jäsenet nimesivät ensisijaiseksi tiedonsaantilähteekseen luonnollisesti 

johtokunnan. Seuraavaksi eniten vastauksia saivat sähköposti ja kotiin jaettavat tie-

dotteet, jotka oli valinnut kaksi neljästä kartoitukseen vastanneesta johtokunnan jäse-

nestä. Huomattavaa oli, että vaihtoehdon valmentaja, oli valinnut vain yksi johtokun-

nan jäsen. Vastavuoroisesti valmentajien vastauksissa johtokunnan oli valinnut kaksi 

vastaajaa. 

 

Ryhmä muut, johon kuuluvat sekä passiiviset jäsenet että pääasiallista roolia kysyttä-

essä kohdan muu valinneet vastaajat, saivat tietonsa ensisijaisesti kotiin jaettavista 

tiedotteista, uimahallin ilmoitustaululta sekä valmentajilta. Varsikin kotiin jaettavien 

tiedotteiden nouseminen esiin heidän vastauksissaan on ymmärrettävää, sillä vä-

hemmän seuran toiminnassa mukana olevina ne ovat usein ainoa yhteydenpito seu-

rasta heihin päin. 

 

Tehokkaimmiksi viestintä tavoiksi koettiin verkkosivut ja henkilökohtainen viestintä 

valmentajan kanssa. Tähänkin kysymykseen sai vastata valitsemalla korkeintaan 

kolme vaihtoehtoa.  
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Kaavio 11. Tehokkaimmat viestintätavat 

 

 

Harjoitusryhmään kuuluvien uimareiden vastauksissa nousivat vahvimmin esille 

henkilökohtainen viestintä valmentajan kanssa, jonka oli valinnut 75 prosenttia 

(kolme vastaajaa), sekä verkkosivut jonka oli valinnut vastanneista puolet (2 vastaa-

jaa). Muita esille nousseita olivat kotiin jaettavat tiedotteet sekä sähköposti.  

 

Mastersuimarit kokivat tehokkaimmiksi viestintätavoiksi kotiin jaettavat tiedotteet ja 

sähköposti, molemmat 23 prosenttia, sekä verkkosivut, 27 prosenttia. Heidän vasta-

uksensa jakautuivat hyvin paljon samalla tavalla kuin kysymyksessä ensisijaisista 

tiedonsaantitavoista.  

 

Valmentajat kokivat ylivoimaisesti tehokkaimmaksi sähköpostin, joka sai 33 prosen-

tin (7 valintaa) osuuden vastauksista. Muita tehokkaiksi koettuja tapoja olivat verk-

kosivut sekä kotiin jaettavat tiedotteet, jotka saivat molemmat 19 prosenttia (4 valin-
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taa). Puskaradio, joka sai 25 prosenttia (5 valintaa) valmentajien vastauksista kysyt-

täessä ensisijaisia tiedonsaantitapoja, ei saanut tässä kysymyksessä yhtään vastausta.  

 

Vanhemmat kokivat, että tehokkaimpia tapoja saada tietoa olivat verkkosivut, 27 

prosenttia (21 valintaa), henkilökohtainen viestintä valmentajan kanssa, 32 prosenttia 

(25 valintaa), sekä sähköposti, 26 prosenttia (20 valintaa). Suosituimmat vastaukset 

ovat juuri niitä tapoja, joilla seura tai valmentaja yleensä ottaa koteihin yhteyttä. Täl-

läkin ryhmällä vastaukset olivat suhteellisen yhteneviä ensisijaisia tiedonsaantitapoja 

kartoittavan kysymyksen kanssa.  

 

Johtokunta koki tehokkaimmaksi viestintätavaksi sähköpostin, jonka oli valinnut 3 

vastaajaa. Kotiin jaettavat tiedotteet, verkkosivut ja henkilökohtainen viestintä val-

mentajan kanssa saivat kaikki tasaisesti kaksi valintaa (18 prosenttia vastauksista). 

Nämä vastaukset noudattavat samaa linjaa kuin muidenkin ryhmien vastaukset. 

 

 

Kaavio 12. Johtokunnan tehokkaimmiksi kokemat viestintätavat 
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Muut ryhmään kuuluneilla vastaajilla sekä passiivisilla jäsenillä vastaukset painot-

tuivat kotiin jaettaviin tiedotteisiin sekä sähköpostiin. Paljon vastauksia sai myös ui-

mahallin ilmoitustaulu, mikä oli sinänsä yllättävää, sillä siellä sijaitsee pääasiassa 

yhteystietoja sekä kilpailuiden tuloksia. Ajankohtaista tietoa taululla ei juuri ole.  

5.2.3 Riittävyys 

Kyselyyn vastanneista 28 henkeä vastasi väittämään saan tietoa riittävästi jokseen-

kin samaa mieltä. Kun siihen lisätään samaa mieltä vastanneiden määrä, joka oli 15, 

saadaan tulokseksi, että yli 67 prosenttia kyselyyn vastanneista oli ainakin suhteelli-

sen tyytyväinen saamansa tiedon riittävyyteen. Kaaviosta 13 on kuitenkin havaitta-

vissa, että samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä olevien määrä ei eroa toisistaan kuin 

noin kolme prosenttiyksikköä. Vaikka vastaukset näyttävät siis painottuvat seuran 

kannalta edullisesti, on vastaajista 31,1 prosenttia, eli melkein kolmannes, sitä mieltä, 

että tietoa ei tule tarpeeksi.  

 

Kaavio 13. Tiedon riittävyys 

 

Johtokunnan jäsenten vastaukset jakautuivat puoliksi vaihtoehtojen jokseenkin samaa 

mieltä ja jokseenkin eri mieltä kesken. Samoilla linjoilla olivat myös valmentajat, 

joista neljä valitsi vaihtoehdon samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, ja toiset 

neljä vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä.  Riittävimmin tietoa näyttivät 

saaneen kaikki uimarit, joista kaikki yhtä lukuun ottamatta valitsivat vaihtoehdon 

samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä. Vanhemmista 22 (66,7 prosenttia) valitsi 
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jommankumman edellä mainituista vaihtoehdoista. Kaikki ”en osaa sanoa”- vaihto-

ehdon valinneista kuuluivat ryhmiin passiivinen jäsen tai muut.  

 

Tyytymättömimpiä tiedon riittävyyteen olivat seuran toiminnassa 4-6 vuotta mukana 

olleet. Heistä 40 prosenttia (4 henkeä) valitsi vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin 

eri mieltä. Vastaavat luvut olivat toiminnassa yli kymmenen vuotta mukana olleilla 

32 (8 henkeä) ja 7-10 vuotta mukana olleilla 37,5 prosenttia (kolme henkeä). Tyyty-

väisimpiä tiedon riittävyyteen olivat siis toiminnassa 1-3 vuotta mukana olleet, joita 

oli 21 vastaajaa ja joista vain neljä valitsi vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä.  

 

Tarpeeksi tietoa koettiin saatavan erilaisista tapahtumista sekä harjoitusten peruun-

tumisista. Myös toimitsijana oleminen kilpailuissa sekä kilpailuihin osallistuminen 

pääsivät tälle listalle. Vastaaja sai tässä kysymyksessä valita niin monta vaihtoehtoa 

kuin halusi.  

 

Kaavio 14. Asiat joista tietoa saadaan riittävästi 
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Sekä mastersuimarit että harjoitusryhmään kuuluvat uimarit kokivat saavansa tar-

peeksi tietoa kilpailuihin osallistumisesta ja erilaisista tapahtumista. Mastersuimareil-

ta vastauksia saivat näiden vaihtoehtojen lisäksi myös toimitsijana oleminen kilpai-

luissa sekä talkootyöt.  

 

Valmentajilla eniten vastauksia saivat kohdat toimitsijana oleminen kilpailuissa, 33 

prosenttia (5 valintaa), kilpailuihin osallistuminen, 22 prosenttia (3 valintaa) sekä 

valmentajien toiminta, 22 prosenttia (3 valintaa). Muita valittuja vaihtoehtoja olivat 

harjoitusten peruutus, lapsen edistymien uinnissa sekä erilaiset tapahtumat, joista ku-

kin vaihtoehto sai seitsemän prosenttia annetuista vastauksista.  

 

Vanhemmat näyttivät saavan riittävimmin tietoa erilaisista tapahtumista ja harjoitus-

ten peruutuksista. Muita suhteellisen usein valittuja vaihtoehtoja olivat kilpailuihin 

osallistuminen sekä toimitsijan oleminen kilpailuissa.  

 

 

Kaavio 15. Asiat joista vanhemmat tai huoltajat saivat riittävästi tietoa 
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Johtokunnan vastaukset tähän kysymykseen jakautuivat tasaisesti. Vaihtoehdot toi-

mitsijana oleminen kilpailuissa sekä johtokunnan toiminta saivat molemmat 30 pro-

senttia (3 valintaa) annetuista vastauksista. Loput vastaukset jakautuivat tasan vaih-

toehtojen harjoitusten peruutus sekä erilaiset tapahtumat kesken.  

 

Ryhmä muut sekä passiiviset jäsenet kokivat saavansa tarpeeksi tietoa toimitsijana 

olemisesta kilpailuissa sekä erilaisista tapahtumista, jotka saivat molemmat 25 pro-

senttia (2 valintaa) heidän vastauksistaan. Yhden valinnan saivat vaihtoehdot talkoo-

työt ja lapsen edistyminen uinnissa sekä vaihtoehdot harjoitusten peruutus ja kilpai-

luihin osallistuminen.  

 

Niiden asioiden listalle, joista ei koeta saatavan riittävästi tietoa, vastaajat nostivat 

tasaisesti eri asioita. Eniten vastauksia saivat kohdat lapsen edistyminen uinnissa, 

valmentajien toiminta, johtokunnan toiminta sekä kilpailuihin osallistuminen.  

 

Kaavio 16. Asiat joista tietoa ei saada riittävästi 
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Harjoitusryhmään kuuluvista uimareista kaksi henkilöä, eli 50 prosenttia oli jättänyt 

vastaamatta tähän kysymykseen. Ne jotka olivat vastanneet, olivat valinneet tasaises-

ti vaihtoehtojen kilpailuihin osallistuminen, johtokunnan toiminta, valmentajien toi-

minta sekä vanhempaintoimikunnan toiminta välillä. Myös mastersuimarit kaipasivat 

lisää tietoa näistä asioista. Niiden lisäksi he mainitsivat myös erilaiset tapahtumat 

sekä kilpailuissa toimitsijana toimimisen.  

 

Valmentajat kaipasivat eniten lisätietoja johtokunnan toiminnasta, 22 prosenttia (5 

valintaa). Seuraavaksi eniten tietoa kaivattiin vanhempaintoimikunnan toiminnasta 

sekä harjoitusten peruutuksista, molemmat 17 prosenttia (4 valintaa). Myös erilaisista 

tapahtumista koettiin saatavan liian vähän tietoa, aivan kuin kilpailuihin osallistumi-

sesta, valmentajien toiminnasta sekä kilpailuissa toimitsijana olemisestakin.    

 

Vanhempien tai huoltajien vastauksissa ylivoimaisesti selvimmin esille nousi tiedon 

puute lapsen edistymisestä uinnissa. Tämä vastausvaihtoehto oli saanut 33 prosenttia 

(20 valintaa) vanhempien antamista vastauksista. Myös valmentajien toiminnasta 

tahdottiin tietää lisää, sillä se sai 16 prosenttia (10 valintaa) annetuista vastauksista. 

Näillä eniten vastauksia saaneilla vaihtoehdoilla on varmasti yhteys, sillä valmentaja 

on yleensä se henkilö, jolta tietoa lapsen edistymisestä saadaan. 

 

Muita asioita, joista vanhemmat kaipasivat lisää tietoja, olivat johtokunnan toiminta 

sekä kilpailuihin osallistuminen, jotka molemmat saivat 15 prosenttia (9 valintaa) 

annetuista vastauksista. Muutama vastaaja koki saavansa liian vähän tietoa myös 

vanhempaintoimikunnan toiminnasta sekä kilpailuissa toimitsijana olemisesta ja eri-

laisista tapahtumista.  

 

Johtokunnan jäsenet kokivat tarvitsevansa eniten lisää tietoa vanhempaintoimikun-

nan toiminnasta sekä talkootöistä. Nämä molemmat vaihtoehdot saivat 30 prosenttia 

(3 valintaa) annetuista vastauksista. Lisäksi 20 prosenttia (2 valintaa) kaipasi lisää 

tietoa lapsen edistymisestä uinnissa. Myös valmentajien toiminta ja kilpailuihin osal-

listuminen tulivat mainituiksi, molemmat 10 prosentilla (1 valinta). 

 

Muut ryhmä sekä passiiviset jäsenet kaipasivat eniten tietoa johtokunnan toiminnas-

ta. Toiseksi suosituin vastausvaihtoehto oli erilaiset tapahtumat. Myös kilpailuin 
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osallistuminen ja valmentajien toiminta olivat asioita, joista saatava tieto koettiin riit-

tämättömäksi.   

5.2.4 Verkkosivut 

Koska seura on siirtämässä viestintäänsä yhä enemmän verkkoon, on tärkeää tietää, 

että jäsenet oikeasti käyvät seuran sivuilla. Kaavioista 17 näkyy hyvin, että kyselyyn 

vastanneet vierailevat seuran sivuilla taajaan. Aktiivisimpia käyttäjiä olivat harjoitus-

ryhmään kuuluvat uimarit, joista jokainen vieraili sivuilla vähintään kerran viikossa. 

Aktiivisia olivat myös valmentajat ja johtokunnan jäsenet, joista 75 prosenttia (kolme 

johtokunnan jäsentä ja kuusi valmentajaa) vieraili sivuilla vähintään kerran viikossa. 

Vanhemmista tai huoltajista 20/33 kävi sivuilla vähintään kerran viikossa, ja yhdek-

sän vähintään 2-3 kertaa kuussa. Vähiten sivuja käyttivät ymmärrettävästi passiiviset 

jäsenet, joista heistäkin puolet vieraili sivuilla vähintään 2-3 kertaa kuukaudessa. 

                                 

 

Kaavio 17. Seuran verkkosivuilla käyntiuseus 

 

 

Kysymykseen sivujen sisällön ajantasaisuudesta saatiin hieman negatiivissävyttei-

sempi vastaus kuin seuran viestinnän ajantasaisuuteen yleensä. Vaikka jokseenkin 

samaa mieltä vastanneiden määrä onkin suuri, lähes puolet vastanneista, niin silti 

jokseenkin eri mieltä vastanneiden määrä on huomattavasti suurempi kuin samaa 

mieltä vastanneiden.  
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Kaavio 18. Verkkosivuilla olevan tiedon ajantasaisuus 

 

Ajantasaisimmaksi tiedon kokivat sekä harjoitusryhmään kuuluvat että mastersuima-

rit. Heistä kymmenen (76,9 prosenttia) oli valinnut vaihtoehdon samaa mieltä tai jok-

seenkin samaa mieltä.  

 

Eniten eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä vastauksia olivat antaneet johtokunnan jä-

senet. Heistä kolme neljästä oli valinnut jommankumman edellä mainituista vaihto-

ehdoista.   

 

Valmentajien mielipiteet sivujen tiedon ajantasaisuudesta jakautuivat tasaisesti kah-

tia. Heistä neljä oli valinnut vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä, ja toiset 

neljä vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä 

 

Vanhempien kanta asiaan jakautui niin että 22 heistä oli vastannut kysymykseen ole-

vansa joko samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä ja kymmenen eri mieltä tai jok-

seenkin eri mieltä. Sivuilla käyntiuseutta kysyttäessä 29 henkeä oli vastannut vierai-

levansa sivuilla vähintään 2-3 kertaa kuussa. Saattaa olla, että tämä sama joukko ko-

kee tiedon sivuilla ajantasaisemmaksi sen vuoksi, että vierailee siellä useammin.  

 

Muut ja passiiviset ryhmään kuuluneista kaksi kuudesta valitsi vaihtoehdon jokseen-

kin samaa mieltä ja yksi vaihtoehdon eri mieltä. Loput eivät osanneet sanoa mielipi-

dettään.  
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Sivuilla olevan tiedon määrää saisi kyselyyn tulleiden vastausten perusteella lisätä. 

Näin on jo kauden 2009-2010 alussa tehtykin, mutta se on tapahtunut tämän kyselyn 

tekemisen jälkeen.  

 

 

Kaavio 19. Verkkosivuilla olevan tiedon riittävyys 

 

Riittämättömimpinä sivujen tietotarjontaa pitivät johtokunnan jäsenet, joista kolme 

neljästä oli valinnut vaihtoehdon jokseenkin eri mieltä ja yksi vaihtoehdon eri mieltä. 

Yksikään kyselyyn vastanneista johtokunnan jäsenistä ei siis ollut tyytyväinen tiedon 

riittävyyteen. Seuraavaksi huonoiten tietoa sivuilta kokivat saavansa valmentajat, 

joista kuusi kahdeksasta oli vastannut vaihtoehdolla eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä.  

 

Vanhemmista tai huoltajista 22 (66,7 prosenttia) koki sivuilla olevan tiedon riittäväk-

si. Tyytyväisimpiä sivujen tiedon riittävyyteen olivat sekä harjoitusryhmään kuuluvat 

että mastersuimarit, joista kymmenen (76,9 prosenttia) vastasi kysymykseen valitse-

malla vaihtoehdon samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä.  

 

Passiivisista jäsenistä sekä muut ryhmään kuluvista oli kolme vastaajaa (50 prosent-

tia) valinnut vaihtoehdon en osaa sanoa. Jokseenkin samaa mieltä heistä oli ollut 

kaksi, ja eri mieltä yksi. 

 

Lähes jokainen vastaaja koki verkkosivuilla olevan tiedon ainakin jollain tasolla tar-

peelliseksi. Eriävän mielipiteen esitti vain vajaa viisi prosenttia vastaajista, jotka va-
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litsivat vaihtoehdon jokseenkin eri mieltä. Ainoat jokseenkin eri mieltä vastanneet 

löytyivät vanhempien tai huoltajien joukosta, joista kolme (9,1 prosenttia) oli valin-

nut kyseisen vaihtoehdon.  

 

Kaavio 20. Verkkosivuilla olevan tiedon tarpeellisuus 

 

Verkkosivuilla olevan tiedon sisällön oikeellisuudesta oltiin lähes samaa mieltä kuin 

sen tarpeellisuudestakin. Ainoat, jotka olivat valinneet jokseenkin eri mieltä vaihto-

ehdon, olivat vanhemmat tai huoltajat, joista viisi, sekä uimarit, joista yksi oli valin-

nut tämän vaihtoehdon.  

 

 

Kaavio 21. Verkkosivuilla olevan tiedon sisällön oikeellisuus 

 

Kysymykseen siitä, ilmestyykö tieto verkkosivuille ajoissa, olivat vastaukset paljon 

eriävämpiä kuin kahteen edelliseen kysymykseen. Vaihtoehdot eri mieltä ja samaa 

mieltä saivat taulukon 22 mukaan saman verran kannatusta. Huomattavan pieni on 
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myös ero kohtien jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä välillä. Kysymys 

on tainnut olla erityisen haasteellinen vastata, sillä jopa 11 vastaajaa on valinnut 

vaihtoehdon en osaa sanoa.  

 

Kaavio 22. Tiedon ilmestyminen verkkosivuille ajoissa 

 

Masters- ja harjoitusryhmään kuuluvista uimareista 69,2 prosenttia (yhdeksän hen-

keä) oli valinnut vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä tai samaa mieltä. He olivat 

tilanteeseen siis hyvinkin tyytyväisiä. Vain yksi vastaaja oli vastannut kysymykseen 

vaihtoehdolla jokseenkin eri mieltä, ja loput 23 prosenttia (kaksi vastaajaa) vaihtoeh-

dolla en osaa sanoa.  

 

Valmentajat olivat jälleen negatiivisimmin vastanneiden joukossa. Heistä 37,5 pro-

senttia (kolme henkeä) valitsi vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Loput 

62,5 prosenttia eli viisi henkeä, valitsi kuitenkin vaihtoehdon jokseenkin samaa miltä 

tai samaa mieltä. Enemmistö oli siis kuitenkin sitä mieltä, että tieto ilmestyy sivuille 

ainakin suhteellisen ajoissa.  

 

Vanhempien tai huoltajien vastaukset jakautuivat tasaisesti. Vaihtoehdot samaa miel-

tä ja eri mieltä saivat molemmat 12,1 prosenttia (neljä kpl) vastauksista. Samoin kävi 

vaihtoehdoilla jokseenkin samaa mieltä ja jokseenkin eri mieltä, jotka molemmat 

saivat 30,30 prosenttia (kymmenen kpl) vastauksista. En osaa sanoa -vaihtoehdon 

valitsi 15,2 prosenttia eli 5 vastaajaa. Vastausten näin tasainen jakautuminen on aika 

yllättävää, sillä vastaajia oli kuitenkin aika paljon, 33 henkeä, eli 51 prosenttia kai-

kista kyselyyn vastanneista.  
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Johtokunnan jäsenten näkemykset tiedon ajoissa tulemisesta olivat kaikkein negatii-

visimmat. Heistä kolme neljästä vastasi väittämään olevansa asiasta jokseenkin eri tai 

täysin eri mieltä. Vain yksi vastaaja kertoi olevansa jokseenkin samaa mieltä. Tämän 

kysymyksen vastauksissa oli tämän ryhmän osalta havaittavissa selvä samankaltai-

suus verkkosivuilla olevan tiedon ajantasaisuutta käsittelevän kysymyksen kanssa.  

 

Muut ryhmän ja passiivisten jäsenten vastauksissa eniten kannatusta sai en osaa sa-

noa -vaihtoehto, 50 prosentilla. Seuraavaksi suosituin vastausvaihtoehto oli jokseen-

kin samaa mieltä, jonka valitsi 33,3 prosenttia tähän ryhmään kuuluneista. Loput 

16,7 prosenttia valitsi vaihtoehdon eri mieltä. 

 

Väitteeseen valmentajat päivittävät ryhmäkohtaisia sivujaan tarpeeksi usein, vastat-

tiin erittäin tasaisesti. Kohdan en osaa sanoa valinneiden määrä ilmentää varmasti 

joissain määrin niiden vastaajien määrä, jotka hakevat verkkosivuilta jotain muuta 

tietoa kuin valmentajien omille ryhmilleen laittamaa.  

 

 

Kaavio 23. Valmentajien ryhmäkohtaisten sivujen päivittämisuseus 

 

Sekä harjoitusryhmiin kuuluvista että mastersuimareista 23,1 prosenttia (kolme hen-

keä) oli vastannut olevansa väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä tai eri mieltä. En 

osaa sanoa vastanneiden määrä oli myös suuri, 38,5 prosenttia (kolme henkeä). Tämä 

oli sama prosentti määrä kuin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä vastannei-

den.  
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Vanhempien tai huoltajien mielipiteet tästä väittämästä jakautuivat tasaisesti. Heistä 

54,5 prosenttia (18 henkeä) oli valinnut vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä tai sa-

maa mieltä ja 39,4 prosenttia (13 henkeä) vaihtoehdon eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä. Enemmistö olisi siis selvästi sitä mieltä, että päivityksiä tapahtuu tarpeeksi 

usein. Eri mieltä olevien määrä oli kuitenkin niin huomattava, ettei sitä voi olla no-

teeraamatta. Vanhemmista tai huoltajista kaksi oli vastannut väittämään valitsemalla 

kohdan en osaa sanoa.  

 

Valmentajista viisi kahdeksasta oli valinnut tähän väitteeseen vastatessaan vaihtoeh-

don eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Johtokunnan jäsenet näyttivät oleva tässä asi-

assa samoilla linjoilla kuin valmentajatkin. Heistä kolme valitsi vaihtoehdon jok-

seenkin eri mieltä tai eri mieltä ja yksi vaihtoehdon jokseenkin samaa mieltä.  

 

Muut ryhmän ja passiivisten jäsenten vastauksissa eniten kannatusta sai tässäkin ky-

symyksessä en osaa sanoa -vaihtoehto, jonka valitsi kolme vastaajaa (50 prosenttia).  

Seuraavaksi suosituin vastausvaihtoehto oli jokseenkin eri mieltä kahdella vastaajal-

la.  

5.3 Tulosten luotettavuus 

Valmentajien haastattelut osoittautuivat hyviksi tiedonlähteiksi seuran sisäisestä vies-

tinnästä. Valmentajat toimivat seuratoiminnan keskipisteessä, minkä vuoksi he ovat 

yleensä parhaiten perillä siitä, miten tieto seurassa kulkee eri tahoille. Haastatteluja 

toteutettiin viisi, mikä oli siinä mielessä hyvä määrä, että muutamassa viimeisessä 

haastattelussa ei ilmennyt enää mitään olennaisesti uutta tietoa. Haastattelujen tulok-

set olivat myös yhtäläisiä niiden vastausten kanssa, joita valmentajat olivat antaneet 

kartoituslomakkeeseen vastatessaan.  

 

Valmentajien osallistuminen myös lomakkeilla toteutettuun kartoitukseen toi ehkä 

hieman päällekkäisyyttä, mutta toisaalta antoi myös useammalle valmentajalle mah-

dollisuuden tuoda mielipiteensä esille. Lomakkeen kohderyhmään kuuluivat kaikki 

seuran ennen vuotta 1994 syntyneet jäsenet, joten tuntui turhalta alkaa rajata siitä 

pois valmentajia ja esimerkiksi johtokunnan jäseniä, kun tulokset saatiin kuitenkin 

eriteltyä eri vastaajaryhmien mukaan. 
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Koska kyselyyn tuli niin vähän vastauksia, eivät ryhmään uimarin vanhempi tai huol-

taja kuuluvien vastaukset ole välttämättä täysin yleistettävissä kaikkien seuran uima-

reiden vanhempien tai huoltajien mielipiteisiin. Kun tällaiseen kyselyyn tulee vasta-

uksia vain vähän, on vaarana, että suurin osa vastaajista on niitä vanhempia, jotka 

ovat itse aktiivisesti seuran toiminnassa mukana. Heille tieto kulkee oman aktiivi-

suuden vuoksi paremmin kuin niille, joilla vain lapsi on seuran toiminnassa mukana. 

Kun seuraava kartoitus toteutetaan, voisi olla hyvä idea tutkia myös vanhempien 

mielipiteitä haastattelemalla. Näihin haastatteluihin voisi valita vanhempia jokaisesta 

harjoitusryhmästä, jolloin myös harvemmin uimahallilla käyvien mielipiteet voitai-

siin saada paremmin esille.  

 

Kuten aiemmin mainittiin, tuli kartoitukseen todella vähän vastauksia. Harjoitusryh-

mään kuuluvilta uimareilta vastauksia tuli vain neljä. Tämä on niin alhainen luku, 

että näistä vastauksia saatuja tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia uimareita.  

 

Valmentajilta ja johtokunnan jäseniltä tuli suhteellisesti eniten vastauksia. Näitä tu-

loksia voidaan siis jo pitää suuntaa antavina.  

 

Lomakkeella toteutetussa kyselyssä on aina se ongelma, ettei voida olla varmoja ku-

ka lomakkeen on oikeasti täyttänyt. Tämä kysely toteutettiin myös verkossa, joten on 

olemassa mahdollisuus, että siihen on saattanut vastata myös joku kohderyhmään 

kuulumaton.  

 

Alhaiseen vastausprosenttiin on saattanut vaikutta se, että kevätkausi oli juuri lopuil-

laan. Kesän alkaessa harrastajat hajaantuvat kesän viettoon, eikä kiinnostusta kysely-

lomakkeen täyttämiseen ole enää välttämättä löytynyt. 

 

Kartoituslomake oli yleisesti ottaen hyvin onnistunut. Ainoa negatiivinen palaute 

jonka se sai, liittyi kysymykseen 3 (Liite 2). Kyseisessä kysymyksessä piti valita 

pääasiallinen rooli seuran toiminnassa, ja osa vastaajista koki sen hankalaksi, sillä he 

saattoivat samanaikaisesti olla sekä vanhempi tai huoltaja, valmentaja ja vielä johto-

kunnan jäsen. Muuten lomakkeen kysymykset osoittautuivat työn edetessä hyödylli-

siksi, ja niissä kysyttiin juuri niitä asioita, joista seura oli kiinnostunut.  
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6 LOPUKSI 

Kartoituksesta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että kartoitus oli tarpeel-

linen. Uimaseura on kevätkauden aikana kokenut suuria sisäisiä muutoksia, joten nyt 

uuden kauden alkaessa on hyvä tietää, mikä on sisäisen viestinnän tilanne.  

 

Muutoksia ovat olleet mm. puheenjohtajan vaihtuminen vuoden vaihteessa, sekä 

erään seuran toimintaa ehkä aktiivisimmin ylläpitäneen henkilön menetys. Lisäksi 

keväällä seura valitsi valmennuspäällikön, jollaista sillä ei ennen ole ollut. Myös 

valmennuksessa on menty eteenpäin, sillä syyskaudella 2009 siirryttiin uudenlaiseen 

valmennusjärjestelmään. 

 

Näiden kaikkien muutosten jälkeen nyt alkava kausi tulee varmasti olemaan monilta 

osin hyvin erilainen kuin edelliset. Kartoitukseen osallistuneet antoivat seuran sisäi-

selle viestinnälle yleisarvosanaksi 7,2, mutta ainakin valmentajien vastauksista aistit-

tavissa olleesta asioiden parantumisesta voidaan päätellä, että ensi keväänä arvosana 

voisi jo olla korkeampi. 

 

6.1 Tulosten pohdintaa 

Selvimmin tuloksista nousi esille tyytymättömyys tiedon riittävyyteen, ajoissa tule-

miseen ja seuran viestintäkulttuurin avoimuuteen. Näitä kolmea asiaa kartoitettaessa 

annettiin enemmän eriäviä vastauksia kuin muissa kysymyksissä. Nämä kolme asiaa 

myös liittyvät vahvasti toisiinsa, sillä viestintäkulttuurin avoimuutta määriteltäessä 

juuri tiedon riittävyys ja ajoissa tuleminen ovat avaintekijöitä  

 

Positiivisimmaksi vastaajaryhmäksi nousi ehkä hieman odotetustikin uimarit- ryhmä, 

johon kuuluivat sekä harjoitusryhmään kuuluvat että mastersuimarit. Tämän ryhmän 

tyytyväisyys seuran sisäisen viestinnän tilaan johtuu varmasti siitä, että he uimareina 

ovat seuran toiminnan keskipiste ja tarkoitus. Heille tieto kulkee hyvin, koska he 

ovat seuran toiminnassa tiiviisti mukana.  
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Harjoitusryhmään kuuluvien uimareiden tyytyväisyys verrattuna vanhempien tyyty-

väisyyteen johtunee myös siitä, että uimarit eivät osaa itse kaivata sellaista tieto,a 

mitä heidän vanhempansa kaipaisivat. Uimareille riittää usein esimerkiksi lyhyempi-

kin varoitusaika leiristä tai kilpailuista ilmoitettaessa, koska he eivät ole perheessään 

niitä, jotka päättävät perheen muista menoista, tai maksavat harrastustoiminnasta ai-

heutuvia kustannuksia.  

 

Mastersuimareiden tyytyväisyyden syy saattaa olla, että he toimivat aika itsenäisenä 

ryhmänä. He päättävät itse kilpailumatkoistaan ja käyvät harjoittelemassa itsenäisesti 

ilman valmentajaa.  

 

Tulosten perusteella näyttää siis siltä, että uinnin harrastajat itse ovat kaikkein tyyty-

väisimpiä seuran sisäiseen viestintään, mutta seuran erilaiset toimihenkilöt ja sidos-

ryhmät kaipaisivat enemmän tietoa. Toki vastausprosentit olivat kaikilla ryhmillä 

niin pieniä, ettei tuloksia voida pitää täysin yleistettävinä.   

 

Negatiivisimpia vastaajia, eli eniten eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä vaihtoehtoja 

valinneita, olivat valmentajat sekä johtokunnan jäsenet, eli siis ne tahot, joiden vas-

tuulla seuran sisäinen viestintä on. Tuloksista kävi ilmi, että tiedon kulku johtokun-

nan ja valmentajien välillä oli molempien tahojen mielestä huonohkoa. Kysymykses-

sä jossa kartoitettiin sellaisia asioita, joista vastaajat kaipasivat enemmän tietoa, oli-

vat molemmat tahot nimenneet toisensa. Molemmat olivat kärkisijoilla myös muiden 

vastaajaryhmien vastauksissa samaan kysymykseen. 

 

Vanhempien tai huoltajien tähän kartoitukseen antamiin vastauksiin vaikuttaa paljon 

se, missä ryhmässä heidän lapsensa ui. Vanhemmat, joiden lapsella on harjoitukset 

useamman kerran viikossa, pysyvät varmasti paremmin ajan tasalla seuran asioista ja 

tapahtumista, kuin ne, joiden lapsi harjoittelee esimerkiksi vain yhden kerran viikos-

sa. Harvemmin harjoittelevat uimarit ovat yleensä myös nuorimpia, jopa kolmesta 

vuodesta ylöspäin, eivätkä he pysty pitämään vanhempiaan ajan tasalla samalla taval-

la kuin vanhemmat, useammin harjoittelevat uimarit. Luonnollisesti myös jokaisen 

ryhmän valmentajan omat viestintätavat ja –tottumukset vaikuttavat suuresti siihen, 

kuinka paljon vanhemmat tai huoltajat saavat tietoa seuralta.   
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Mielenkiintoista oli huomata, että vastaajien seuraan kuulumisaika ei näyttänyt vai-

kuttavan merkittävästi heidän vastauksiinsa. Jokaiselta vastaajaryhmältä saatiin sa-

mansuuntaisia vastauksia, vaikka olisi voinut olettaa, että uusimpien jäsenten mieli-

piteet olisivat eronneet kauemmin toiminnassa mukana olleiden mielipiteistä.  

 

Verkkosivuista annettu palaute oli hyvin samankaltaista muiden vastausten kanssa. 

Tuloksista saattoi päätellä selvästi sen, että sivujen päivittämistä pitäisi tehostaa. 

Varsinkin johtokunnan jäsenet ja valmentajat kokivat, että sivuilla oleva tieto ei ole 

ajantasaista, eikä sitä ole siellä riittävästi. Valmentajat olivat myös sitä mieltä, että he 

eivät päivitä ryhmäkohtaisia sivujaan tarpeeksi usein.  

6.2 Kehitysehdotukset 

Vastaukset tiedon ajantasaisuudesta ja ajoissa tulemisesta osoittivat, että seuralle te-

kisi varmasti hyvää laatia oma viestinnän vuosiaikataulu, johon merkittäisiin etukä-

teen tiedossa olevat tapahtumat. Tämä helpottaisi asioista viestimistä. Aikatauluun 

voisi selkeästi merkitä, kuinka paljon ennen kutakin tapahtumaa siitä pitää ilmoittaa 

jäsenille. Tiedon ajoissa tuleminen helpottaisi varmasti myös vapaaehtoisten ja tal-

kootyöläisten mukaan saamista erilaisiin järjestelyihin.  

 

Tulevista tapahtumista voitaisiin ilmoittaa aikaisemmin. Vaikka ilmoitus jäsenille 

lähtisi kaksikin kuukautta ennen varsinaista tapahtumaa, voi siitä aina lähettää muis-

tutuksen hieman lähempänä. Myös harjoitusvuorojen peruutuksista tulisi ilmoittaa 

aikaisemmin. Hyvä käytäntö voisi olla lähettää esimerkiksi syksyllä lähetettävän har-

joitusmaksun mukana lista niistä peruutuksista, jotka ovat silloin tiedossa. Valmenta-

jien haastatteluissa kävi ilmi, että kodit kaipaisivat tiedon poikkeuksellisista tapah-

tumista nykyistä aikaisemmin.  

 

Seuralle pitäisi myös valita yksi tai useampi tiedottaja, joiden kesken eri viestinnän 

tehtävät tulisi jakaa selkeästi. Myös johtokunnan olisi hyvä valita joukostaan yksi 

tiedottaja, joka esimerkiksi tiedottaisi johtokunnan päättämistä asioista sille tiedotta-

jalle, joka laittaa tiedon tarpeen tullen verkkosivuille ja jakaa eteenpäin esimerkiksi 

valmentajille.  

 



62 

 

Valmentajien olisi hyvä päivittää omien ryhmiensä verkkosivuilla sijaitseva sivuja 

useammin. Sivuille olisi myös hyvä merkitä näkyviin se päivämäärä, jolloin tietoja 

on päivitetty. Sivuille saattaisi olla hyvä kirjoittaa myös se, että mitään erikoista ei 

ole lähiaikoina tulossa. Näin uimarit ja heidän vanhempansa voisivat aina olla var-

moja siitä, että heti kun jotain uutta ilmaantuu, tulee siitä merkintä.  

 

Päivämäärän merkitsemiskäytäntö voitaisiin ottaa yleisemminkin käyttöön verk-

kosivuilla. Aina kun sivustolle laitetaan uusi ilmoitus, olisi siihen hyvä merkitä mil-

loin se on julkaistu. Tämä parantaisi jäsenten tietoutta sivuilla sijaitsevan tiedon ajan-

tasaisuudesta.  

 

Koska tiedonkulku valmentajien ja johtokunnan välillä oli tulosten mukaan melko 

huonoa, voisi olla hyvä idea järjestää näille kahdelle ryhmälle yhteisiä tapaamisia. 

Hyvä käytäntö voisi olla yhteinen tapaaminen esimerkiksi kerran sekä keväällä että 

syksyllä. Näissä tapaamisissa kumpikin osapuoli voisi kertoa omasta toiminnastaan, 

ja näin pitää toisen ajan tasalla. Seuran sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset eivät 

riitä tähän, sillä niissä tunnelma on liian virallinen, eikä kaikilla ole käytännössä 

mahdollisuutta tuoda ajatuksiaan ilmi.  

 

Vanhempien ja huoltajien vastauksista ilmeni, että he kaipaisivat enemmän tietoa 

lapsensa edistymisestä uinnissa. Tätä asiaa saattaisi olla hyvä selvittää lisäkyselyllä. 

Kun vanhempien ja huoltajien tarpeet tiedostettaisiin paremmin, olisi valmentajan 

helpompi pitää heidät ajan tasalla lapsen kehityksestä. Tämä parantaisi yhteistyötä 

kodin ja seuran välillä. 
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            LIITE 1  

     SAATE 
 
 
     11.5.2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HYVÄ VASTAANOTTAJA 
 
 
Olen Satakunnan ammattikorkeakoulun markkinoinnin ja viestinnän opiskelija. Teen 
opinnäytetyöni Porin uimaseuralle. Työn aiheena on seuran sisäisen viestinnän nyky-
tilanteen kartoitus. Tarkoituksena on siis selvittää seuran sisäisen viestinnän vah-
vuuksia ja heikkouksia, ja tulosten perusteella pyrkiä edelleen kehittämään seuran 
toimintaa.  
 
Kartoitus tapahtuu lomaketutkimuksena. Kysely on tarkoitettu kaikille seuran vuonna 
1994 tai sitä ennen syntyneille jäsenille, sekä kaikille uimarien vanhemmille ja huol-
tajille. Samasta perheestä voi siis olla enemmän kuin yksi vastaaja. Kaikkien mielipi-
teet ovat seuralle erittäin tärkeitä! Tämä kirje on lähetetty kaikkien seuran jäsenten 
koteihin. 
 
Kyselyyn voi vastata joko paperilla tai verkossa. Ohessa saapuneen paperilomakkeen 
voi palauttaa täytettynä uimahallin ilmoitustaululla sijaitsevaan kirjekuoreen 24.5.09 
mennessä. Verkkolomake sijaitsee osoitteessa 
www.bit.spt.fi/asp/thequestions/thequestions.asp?HotOperation=porin_uimaseura, ja 
se on avoinna 31.5.09 saakka. Linkki lomakkeeseen löytyy myös seuran verk-
kosivuilta, osoitteesta www.porinuimaseura.fi.  
 
Kyselyyn vastaaminen on erinomainen tilaisuus vaikuttaa seuran toimintaan ja tuoda 
mielipiteensä esiin. Vastaaminen vie aikaa noin 10 minuuttia ja kaikki vastaukset 
käsitellään nimettöminä. Valitse siis itsellesi mieluisin tapa vastata ja vaikuta!  
 
Lisätietoja saa osoitteesta mia.vahasalo@student.samk.fi, tai numerosta 040 729 
3903. 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Mia Vähäsalo 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 
Liiketalous Pori 



 

Markkinointi ja viestintä     



 

 
LIITE 2 

 
 
                  Sivu 1/3 

Porin uimaseuran sisäisen viestinnän nykytilan kartoitus 

 

Vastaa kysymyksiin ympyröimällä sinulle sopivin kohta tai täyttämällä vastauksesi sille annetulle viivalle.  

Kyselyyn vastaaminen ei vie kauan, mutta on seuralle sitäkin tärkeämpää! 

 

 

Taustakysymykset 

 

1. Ikä _____ vuotta 

 

 

2. Kuinka kauan olet kuulunut seuraan tai ollut toiminnassa mukana? 

 

1. 1-3 vuotta 

2. 4-6 vuotta, 

3. 7-10 vuotta 

4. yli 10 vuotta 

 

3. Mikä on pääasiallinen roolisi seuran toiminnassa (valitse yksi)? 

 

1. harjoitusryhmään kuuluva uimari 

2. mastersuimari 

3. uimarin vanhempi tai huoltaja 

4. passiivinen jäsen 

5. valmentaja 

6. johtokunnan jäsen 

7. muu, mikä?___________________________________________________________________ 

 

Kartoituskysymykset  

   

4. Vastaa väittämiin Porin uimaseuran sisäisestä viestinnästä ympyröimällä mielipidettäsi vastaava vaihtoehto 

niin, että numero 1 tarkoittaa eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 en osaa sanoa, 4 jokseenkin samaa mieltä 

ja numero 5 samaa mieltä. 

 Eri mieltä Jokseenkin EOS Jokseenkin Samaa 

  eri mieltä  samaa mieltä  

1. Saan PUS:lta tietoa sisäisen viestinnän kautta  1

 2 3 4 5 

2. Saamani tieto on ajantasaista 1 2

 3 4 5 

3. Saan tietoa ajoissa 1 2 3

 4 5 

4. Saamani tiedon sisältö on tarpeellista 1 2

 3 4 5 



 

5. Saan tietoa riittävästi 1 2 3

 4 5 

6. Saamani tieto on sisällöllisesti oikeaa 1 2

 3 4 5 

7. Saamani tieto on ymmärrettävää 1 2

 3 4 5 

8. Porin uimaseuran viestintäkulttuuri on  1

 2 3 4 5 

avointa  

       

5.  Millä tavoin saat ensisijaisesti tietoa seuran toiminnasta? Voit valita 3 eri vaihtoehtoa.  Sivu 2/3 

1. valmentajalta  

2. johtokunnalta 

3. verkkosivuilta 

4. kotiin jaettavista tiedotteista 

5. uimahallin ilmoitustaululta 

6. puskaradiolla 

7. sähköpostilla 

8. puhelimitse 

9. vanhempainilloista 

10. muulla tavoin, miten?___________________________________________________________________ 

6.   Mitkä viestintätavat koet tehokkaimmiksi? Voit valita 3 eri vaihtoehtoa.  

1. henkilökohtainen viestintä valmentajan kanssa 

2. henkilökohtainen viestintä johtokunnan jäsenten kanssa 

3. verkkosivut 

4. kotiin jaettavat tiedotteet 

5. uimahallin ilmoitustaulu 

6. puskaradio 

7. sähköposti 

8. puhelu 

9. vanhempainilta 

10. muu, mikä?________________________________________________________________ 

 

7. Valitse listasta ne asiat, joista koet saavasi tarpeeksi tietoa. Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 

1. kilpailuihin osallistuminen 

2. harjoitusten peruutus 

3. toimitsijana oleminen kilpailuissa 

4. johtokunnan toiminta 

5. valmentajien toiminta 

6. erilaiset tapahtumat (kuten tikkariuinnit, pipariuinnit, vuorokausiuinnit jne.) 

7. lapsen edistyminen uinnissa 

8. vanhempaintoimikunnan toiminta 

9. talkootyöt 

10. muusta, mistä?______________________________________________________________ 

 

 



 

8. Valitse listasta ne asiat, joista et koe saavasi tarpeeksi tietoa. Voit valita useamman vaihtoehdon. 

 

1. kilpailuihin osallistuminen 

2. harjoitusten peruutus 

3. toimitsijana oleminen kilpailuissa 

4. johtokunnan toiminta 

5. valmentajien toiminta 

6. erilaiset tapahtumat (kuten tikkariuinnit, pipariuinnit, vuorokausiuinnit jne.) 

7. lapsen edistyminen uinnissa 

8. vanhempaintoimikunnan toiminta 

9. talkootyöt 

10. muusta, mistä?______________________________________________________________  Sivu 3/3 

 

Verkkosivut 

 

9. Kuinka usein suurin piirtein käyt seuran verkkosivuilla? 

1. Useammin kuin kerran viikossa  

2. kerran viikossa 

3. 2-3 kertaa kuukaudessa 

4. harvemmin 

5. en ole koskaan käynyt Porin uimaseuran verkkosivuilla. 

 

 

10. Vastaa väittämiin ympyröimällä mielipidettäsi vastaava vaihtoehto niin, että numero 1 tarkoittaa eri mieltä, 2 

jokseenkin eri mieltä, 3 en osaa sanoa, 4 jokseenkin samaa mieltä ja numero 5 samaa mieltä. 

 Eri mieltä Jokseenkin EOS Jokseenkin Samaa 

  eri mieltä  samaa mieltä  

1. Seuran verkkosivuilla oleva tieto on ajan- 1

 2 3 4 5 

tasaista 

2. Verkkosivuilla on tietoa riittävästi 1 2

 3 4 5 

3. Verkkosivuilla oleva tieto on tarpeellista 1

 2 3 4 5 

4. Verkkosivuilla oleva tieto on sisällöllisesti 1

 2 3 4 5 

oikeaa 

5. Tieto ilmestyy verkkosivuille ajoissa 1 2

 3 4 5 

6. Valmentajat päivittävät ryhmäkohtaisia 1

 2 3 4 5 

sivujaan tarpeeksi usein 

 

 

Lopuksi 

 

11. Millä tavoin Porin uimaseuran sisäistä viestintää voitaisiin mielestäsi kehittää? 

______________________________________________________________________________ 



 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

12. Mitä mieltä olet Porin uimaseuran sisäisestä viestinnästä asteikolla 4-10? 

_____ 

 

 

Kiitos vastaamisesta!  

          LIITE 3 
 

 
Hei! 
  
Kuten varmaan tiedätkin, olen tekemässä seuralle sisäisen viestinnän nykytilanteen kartoi-

tusta opinnäytetyökseni. 
Ensimmäinen osa kartoituksesta eli kysely seuran jäsenille on jo toteutettu. Nyt olisi toisen 
osan vuoro, eli valmentajien haastattelu.  
Haluaisitko olla yksi haastateltavista? Haastateltavia valitaan yhteensä viisi. Haastattelu to-
teutetaan sanelukonetta apuna käyttäen, eli minä esitän kysymyksiä ja sinä vastailisit par-

haan taitosi mukaan. Kysymykset eivät ole vaikeita, eikä niihin ole oikeita vastauksia, joten 
haastatteluun ei tarvitse valmistautua mitenkään etukäteen.  
  
Jos olet halukas osallistumaan, niin voisin vaikka tulla joku päivä ennen harjoituksiasi uima-

hallille tekemään haastattelun. Aikaa haastatteluun olisi varmaan hyvä varata tunnin ver-
ran, jotta ei tarvitsisi ainakaan kesken lopettaa.  
Olen suunnitellut toteuttavani haastattelut viikkojen 37 ja 38 aikana, joten jos olet kiinnostu-
nut niin lähetä minulle vaikka postia ja sovitaan päivästä.  
  
Terveisin Mia 
           



 

 
LIITE 4 

Teemahaastattelun runko 

 

1. Taustatiedot haastateltavasta 

• Valmentajana toimimisaika 

• Millä taustalla haastateltava on lähtenyt valmennustyöhön 

 

2. Sisäisen viestinnän rooli valmennustyössä 

• Kenen kanssa itse viestii 

• Viestintätilanteet 

 

3. Viestinnän laatu, määrä ja sisältö 

• ymmärrettävyys 

• riittävyys 

• Tuleeko tieto ajoissa 

• Onko tietoa saatavilla, vai pitääkö sitä itse aktiivisesti etsiä 

• Kokeeko valmentaja itse viestivänsä tarpeeksi 

 

4. Viestinnän kanavat 

• Vastaanotettava viestintä 

o Mitä kautta valmentaja saa tietoa 

o Mikä kanava koetaan tehokkaimmaksi, ja missä tilanteissa 

� kasvokkaisviestintä, sähköinen viestintä, kirjallinen 

viestintä 

o Mihin kanavaan haluttaisiin panostaa enemmän 

• Oma viestintä 

o Mitä kanavia valmentaja itse käyttää 

o Mikä kanava koetaan tehokkaimmaksi, ja missä tilanteissa 

� kasvokkaisviestintä, sähköinen viestintä, kirjallinen 

viestintä 

o Mihin kanavaan haluttaisiin panostaa enemmän  

 

 



 

 

5. Organisointi 

• Keneltä tieto tulee  

• Keneltä sen pitäisi tulla 

• Onko asioista tiedottaminen ja viestinnän roolit jaettu Porin uimaseu-

rassa selkeästi 

 

6. Porin uimaseuran sisäisenviestinnän nykytila 

• heikkoudet 

• vahvuudet 

• viestintäkulttuuri 

 


