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Tatsi - Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry toimii rytmimusiikin edistämisen hyväk-
si. 10 toimintavuoden aikana se on tuottanut erilaisia rytmimusiikkiin, etenkin jaz-
ziin liittyvää toimintaa. Yhdistys on melkein alusta asti kuulunut Suomen Jazzliiton 
jäseneksi.  

Tämän kehittämistyön tarkoituksena on selvittää yhdistyksen nykytilaa ja yhteistä 
missiota sekä luoda sille kolmivuotistoimintasuunnitelma, jolla selkeytetään yhdis-
tyksen toimintaa.  

Työssä selvitettävät tärkeimmät tutkimuskysymykset koostuvat seuraavista aiheis-
ta: 
1. Mikä on Tatsi ry:n olemassaolon perustelu ja visio? 
2. Millaista toimintaa yhdistyksellä on ja haluttaisiin olevan? 
3. Millaista viestintää ja markkinointia on ollut ja tulisi olla?   
4. Millaisia yhteistyökumppaneita ja verkostoja yhdistyksellä on ja millaisia tulevai-
suudessa toivottaisiin olevan? 

Työn aineistoa kerätään webropol-kyselyohjelmalla ja yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajien ja perustajajäsenten teemahaastatteluilla.  Kyselylinkki lähetetään 
sähköpostitse yhdistyksen sähköpostilistalla oleville ja julkaistaan yhdistyksen fa-
cebook-sivulla. Työn tavoitteisiin etsitään vastauksia aineistoa analysoimalla, ky-
selyillä, teemahaastatteluilla sekä havainnoimalla. Tutkimuksen kohderyhminä 
ovat Tatsi ry:n hallitukseen kuuluneet puheenjohtajat, perustajajäsenet, toiminnas-
sa mukana olevat jäsenet ja yhdistyksen tapahtumissa kävijät sekä toiminnasta 
kiinnostuneet.  

Kehittämistyön pohjalta syntyi Tatsi - Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry:lle kolmi-
vuotistoimintasuunnitelma ja vuosikello, jonka avulla toimintaa voidaan kehittää ja 
suunnitella.  

Avainsanat: yhdistys, strategia, visio, missio, vuosikello 



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Business and Culture 

Degree programme: Cultural Management 

Specialisation: Socio-cultural work (music) 

Author/s: Muotio, Elina 

Title of thesis: Instilling jazz to the cultural landscape of Southern Ostrobothnia: 
developing the activities of Tatsi, a popular music association of Seinäjoki 

Supervisor(s): Välimäki, Petri 

Year: 2014  Number of pages: 35 Number of appendices: 2 

Tatsi, a popular music association of Seinäjoki, operates for the promotion and 
advancement of popular music. During its 10 years of existence, the association 
has organised various popular music activities, especially jazz-related ones. The 
association has been a member of the Finnish Jazz Federation almost since its 
inception. 

Thus, this thesis aims to understand the association’s current status and shared 
mission. Moreover, the study provides a three-year action plan for clarifying the 
association’s activities. 

The thesis aims to answer the following research questions: 
1. Why was Tatsi founded, and what is the association’s vision? 
2. What activities the association offers and how to possibly improve them? 
3. What kind of communications and marketing the association uses and how to 
improve this? 
4. What kind of partners and networks the association has and how they should 
develop them in the future? 

The data collection was two-fold: an online survey was distributed to the associa-
tion’s mailing list and published on their Facebook-page, and interviews were car-
ried out with the association’s chairmen and original members. Then, the data was 
analysed in order to answer the research questions. The focus group of the thesis 
encompasses the former chairmen, original members, active members and any-
one who has either participated or is interested in participating in the activities. 

Based on the results, a three-year action plan and an annual strategic schedule 
are provided for improving and planning the activities.  
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Käytetyt termit ja lyhenteet 

Avaintulosalue Tehtäväkokonaisuus, joka pieleen mennessä saattaa vaa-

rantaa koko aatteellisen yhdistyksen toiminnan onnistumi-

sen (Loimu 2013, 102). 

Missio Päämäärä ja tavoite, jota organisaation toiminta tavoitte-

lee (Vuokko 2004,118). 

Strategia Strategia on suunnitelman hahmottelemista. Suunnitelma 

sisältää tavoitteita. Nämä hahmottavat, mikä on yhdistyk-

sen toiminnan keskeinen idea ja millaisia resursseja sillä 

on käytettävissä tavoitteiden toteuttamiseksi pidemmällä 

aikavälillä. (Förbom 2014, 10.) 

Viraalimarkkinointi Markkinointia, jossa mainosviesti kulkeutuu nopeasti ih-

miseltä toiselle ja leviää kuin virus. Internetin ja sosiaali-

sen median myötä viraalimarkkinoinnista on tullut entistä 

tehokkaampaa. (Salmenkivi & Nyman 2007, 234.) 

Visio Organisaation käsitys siitä, millaiseksi yhdistys haluaa 

tulla. Asia, johon organisaation tulee itse vaikuttaa. (Lind-

roos & Lohivesi 2010, 24.) 

Vuosikello Vuosikellolla tarkoitetaan aikataulua, josta selviää vuoden 

aikana tapahtuvat toiminnot. Vuosikelloon on mahdollista 

aikatauluttaa kaikki vaadittavat toimenpiteet, joita strate-

gian toteuttamiseen vaaditaan. (Lindroos & Lohivesi 2010, 

49–50.) 
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1 JOHDANTO 

Kulttuurialan yhdistystoimintaa on tutkittu melko vähän, mikä on melko yllättävää, 

sillä monesti kolmannen sektorin toimijoiden odotetaan tuottavan erilaisia palvelui-

ta, joita julkiset tahot eivät kykene tuottamaan. Yhdistystoiminnalla on kuitenkin 

monia haasteita ja ne toimivat usein vapaaehtoisuuden pohjalta. Ruohonjuuritason 

toimijat eroavat toisistaan muun muassa ammattimaisuuden, toimintaan sitoutumi-

sen, resurssien ja kehittämistarpeiden osalta. Haasteena on myös, että kulttuu-

rialan kolmannelta sektorilta ja yhdistyksiltä puuttuvat kehittämistyökalut. (Diges ry 

2010, 3.) Yhdistystoiminta vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä, jotta sekä 

yhdistys että sen toimijat löytävät oman roolinsa kulttuuripalvelujen kentällä.  

Opinnäytetyöni kertoo Tatsi – Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry:n toiminnan ke-

hittämisestä. Yhdistys toimi työn tilaajana ja työlle oli aidosti tarvetta. Kyseiseen 

tutkimukseen tartuin, koska aihe kiinnosti minua henkilökohtaisesti. Olen aina ollut 

kiinnostunut rytmimusiikista ja etenkin jazzmusiikista, jonka pohjalta yhdistys on 

perustettu. Olen käynyt yhdistyksen järjestämissä jami-illoissa ja konserteissa. 

Minua on aina vaivannut muutama asia. Ensimmäiseksi se, että miksi tapahtumis-

sa on niin vähän väkeä. Toiseksi miksi niistä on vaikea löytää tietoa ja kolmannek-

si miksi yleisössä on niin vähän nuoria. Tapahtumien yleisön keski-ikä on tuntunut 

aina koostuvan yli 50-vuotiaista. Kun taas kerran kuukaudessa järjestetyt Mallas-

kosken rytmimusiikkijamit, joita isännöi R-Fly, vetää jami-iltoihin runsaasti poruk-

kaa. Siellä kuulijoita riittää aina lapsista vanhuksiin. Yhtä aikaa opinnäytetyötä 

tehdessäni tein myös viimeisen kulttuurituotannon opintojen työharjoitteluni yhdis-

tykselle. Harjoittelun vuoksi pääsin tutustumaan syvemmin yhdistyksen toimintaan 

ja sain arvokasta tietoa opinnäytetyötäni varten. Tieto oli korvaamatonta yhdistyk-

sen toimintasuunnitelman rakentamisessa.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Tatsi – Seinäjoen Rytmimusiikin 

yhdistys ry:n toimintaa. Opinnäytetyön tutkimuksen avulla saatiin ideoita ja ajatuk-

sia yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tärkeimmäksi osa-alueeksi nousi mie-

lestäni yhdistystoiminnan strateginen suunnittelu. Nykypäivänä ihmisten vapaa-

aika on hyvin arvokasta. Ihmiset, jotka ovat mukana yhdistystoiminnassa, ovat 

kiireisiä. Yhdistystoiminta kilpailee heidän ajastaan työn, perheen ja harrastusten 
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kanssa. Haasteena on miten saada yhdistystoiminta kilpailukykyiseksi muun tar-

jonnan kanssa. Hyvin suunniteltu toiminta auttaa yhdistyksen toimijoita ja jäseniä 

motivoitumaan yhteisen asian hyväksi. Se auttaa hahmottamaan yhteisen mission, 

jonka vuoksi toimintaa järjestetään. Tällä hetkellä yhdistyksellä ei kuitenkaan ole 

täysin selkeää kuvaa siitä, miten yhdistyksen rajalliset resurssit tulisi suunnata. 

Yhdistystoiminta sekä siihen kohdistuvat odotukset eivät täysin vastaa toisiaan. 

Tämän vuoksi olisi yhdistyksen tärkeää selkeyttää itselleen mikä on heidän tavoit-

teensa ja tulevaisuuden näkymänsä.  

Työssä analysoidaan Tatsin nykytilaa ja sen toimintaympäristön muutoksia. Ana-

lyysien pohjalta luotiin strategia ja vuosikello, joiden avulla pyritään turvaamaan 

yhdistyksen elinvoimaisuutta nyt ja tulevaisuudessa.   
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2 RYTMIMUSIIKKIYHDISTYKSEN TOIMINTA 

2.1 Yhdistystoiminta 

Yhdistyksessä täytyy olla vähintään kolme jäsentä ja sillä täytyy olla jokin aatteelli-

nen tarkoitus. Yhdistystoiminta on tarkoitettu pysyväksi. Aatteellisuutta voi olla 

vaikkapa aatesuunnan kehittäminen, tietyn ryhmän etujen valvonta, tuotetaan jä-

senille tai mahdollisesti muillekin palveluja, hyväntekeväisyys aspekti tai tarjotaan 

jäsenille yhdessäolomahdollisuuksia ilman tarkoituksenmukaista aatteellisuutta. 

(Loimu 2013, 23–24.) 

Yhdistykset ovat joko rekisteröityjä tai sitten ne voivat olla rekisteriin merkitsemät-

tömiä. Silloin kun yhdistys on merkitty rekisteriin, siihen liitetään lyhenne ry, joka 

tarkoittaa rekisteröityä yhdistystä. Yhdistystä voidaan kutsua myös muilla nimillä 

kuten osasto, klubi, seura tai kerho. Jos taas yhdistykset muodostavat yhdistyk-

sen, sitä kutsutaan usein liitoksi. (Loimu 2013, 24–25.) 

2.2 Suomen Jazzliitto ry  

Suomen Jazzliitto on suomalaisen jazzin katto-organisaatio ja se on perustettu 

vuonna 1966 edistämään jazzkulttuuria sekä toimimaan jazzin edunvalvojana 

Suomessa. Tällä hetkellä Jazzliitolla on 39 jäsenyhteisöä eri puolilla maata ja toi-

minnallaan se aktivoi alan toimijoita. Jazzliitto järjestää muun muassa koulutusta, 

yleisötapahtumia sekä kehittää yhteistuotantoista kiertuemallia. (Suomen Jazzliit-

to.)  

2.3 Jazzmusiikki ja sen asema Suomessa 

Jazz on musiikkilaji, joka on syntynyt Yhdysvalloissa ja erityisesti syntypaikkana 

pidetään New Orleansia (Rolf & Kangas 2011, 16). Jazzin olemukseen kuuluvat 

spontaani luovuus, löytöretkeily sekä riskinotto. Pohjimmiltaan jazz on improvisoin-

tia sekä kykyä soittaa ennakoimattomalla tavalla. (mts. 14.) Varhaisissa jazzko-
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koonpanoissa yleisimpinä soittimina olivat eri puhallinsoittimet, kuten, trumpetti, 

klarinetti, vetopasuuna ja kornetti sekä kitara, kontrabasso ja rummut, jotka toimi-

vat rytmiryhmänä (Cooke 1998, 49). Joidenkin mielestä jazziin kuuluu uusiutumi-

nen. Pysyäkseen elinvoimaisena, jazzin on sopeuduttava aina uuteen aikakau-

teen. (Rolf & Kangas 2011, 18.) 

Suomesta jazzin ammattimuusikoita on löytynyt vasta 60-luvun puolivälistä lähtien. 

Ennen sitä jazzia kuultiin pääasiassa tanssimuusikoiden esittämänä, jotka olivat 

oppineet sitä harrastuneisuutensa kautta. (Partanen 2007, 14.) Suomessa jazz-

muusikoiden koulutus aloitettiin virallisesti vuonna 1972, jolloin syntyi Oulunkylän 

Pop/Jazz Opisto. Vasta vuonna 1983 perustettiin Sibelius-Akatemiaan jazzosasto. 

(mts. 59.) Tänä päivänä edelleen Sibelius-Akatemian tarjoama jazzmusiikin koulu-

tus on alansa ainoa yliopistotasoinen edustaja maassamme (Sibelius-Akatemia).  

2.4 Tatsi – Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry 

Tatsi ry (myöhemmin yhdistys tai Tatsi) on seinäjokelainen rytmimusiikkiin ja sen 

elävöittämiseen keskittynyt voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen musiikkiyhdis-

tys. Yhdistys on perustettu vuonna 2004. Jo 10 vuoden ajan yhdistys on tuottanut 

alueelle erilaista rytmimusiikkiin liittyvää toimintaa muun muassa jameja, koulu-

laiskonsertteja, työpajoja, Suomen Jazzliiton valtakunnallisia kiertuekonsertteja 

sekä paikallisten soittajien kanssa toteutettuja jazz- ja rytmimusiikkikonsertteja. 

Yhdistys perustettiin jazz-pohjalta, mutta tänä päivänä tavoitteena on toimia myös 

muun marginaalimusiikin sanansaattajana. (Tatsi – Seinäjoen rytmimusiikin yhdis-

tys ry 2010.)    
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3 YHDISTYSTOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 

3.1 Yhdistystoiminnan suunnittelu 

Unelmat innostavat ja motivoivat meitä toimimaan sekä henkilökohtaisessa elä-

mässä että myös yhdistystoiminnassa. Kun selvitetään yhdistyksen tarkoitusta ja 

päämääriä, Förbomin mukaan (2014,8) on hyvä pohtia, mikä on yhteinen unelma 

ja missä yhdistys haluaa olla esimerkiksi kolmen vuoden päästä.  

Usein yhdistystoiminta jää suunnittelemattomaksi. Hallituksella ei ole tarpeeksi 

aikaa pysähtyä miettimään kunnolla yhdistyksen nykytilannetta, selvittämään mitä 

jäsenet kaipaavat toiminnalta eikä tarkastelemaan yhdistyksen olemassaolon ydin-

tä. Ongelmana usein on, ettei myöskään osata asettaa toiminnan kannalta realistia 

tavoitteita. (Loimu 2013, 218.) 

Toiminta tällaisenaan ei ole tuloksetonta, mutta saavutukset voisivat olla parem-

pia, jossa yhdistyksellä olisi aikaa keskittyä miettimään tulevaisuutta. Toiminnan 

suunnitteluun on monia työkaluja. Yksi malli on todettu hyvinkin toimivaksi, kun 

sitä on testattu onnistunein tuloksin useissa yhdistyksissä. Malli koostuu neljästä 

osasta, jotka ovat: lähtökohta-analyysi, strateginen suunnittelu, vuoden sekä osa-

vuoden toiminnan suunnittelu. (Loimu 2013, 218.) 

Toiminnan suunnittelussa voitaisiin edetä niin, että hallitus käsittelisi toiminnan 

suunnittelua useammassa kokouksessa, aina yksi kohta per kokous, tai sitten hal-

litus voisi järjestää aikaa viikonlopun verran ja käsitellä kaikki asiat kerralla. Suun-

nitelman tulisi Loimun mukaan (2013, 218–219) olla valmis, kun yhdistys käsittelee 

seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelma on pohja seuraa-

van vuoden kehitykselle. 

3.2 Suunnittelun työkalut 

Lähtökohta-analyysin avulla selvitetään toiminnan nykytilanne, kuten jäsenten ja 

muiden sidosryhmien odotukset, toimintaympäristön muutokset ja analyysi tämän 

hetkisistä palveluista. Hallituksen olisi pohdittava millaisia jäsenryhmiä heillä on, 
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miksi he ovat jäseniä ja millaisia odotuksia heillä mahdollisesti olisi sekä ovatko 

keskeiset palvelut tarpeeksi houkuttelevia ja ketkä ovat yhteistyökumppaneita ja 

millaisia odotuksia heillä on yhdistyksen toiminnasta. (Loimu 2013, 219) 

Strategian laatimisessa on kyse yhteisestä unelmasta. Unelmasta kiinni pitäminen 

takaa, että yhdistys pysyy elinvoimaisena sekä uudistuu. (Förbom 2014, 8). Stra-

teginen suunnittelu tarkoittaa toiminta-ajatuksen määrittämistä ja järjestöidean 

hahmottamista. Toiminta-ajatuksella määritetään muutaman lauseen avulla, miksi 

yhdistys on olemassa. Loimu (2013, 220–222) huomauttaa, että usein toiminta-

ajatus määritellään tarpeettoman yleiseksi. Vaarana on, että se ei ohjaa järjestön 

toimintaa käytännössä mitenkään. Toiminta-ajatus ei myöskään tarkoita sitä, että 

tulisi tehdä lista yhdistyksen harjoittamista tehtävistä. Tarkoituksena on yksinker-

taisesti selvittää yhdistyksen perustehtävä. Määriteltäessä toiminta-ajatusta voi-

daan käyttää kolmivaiheista tapaa. Aluksi keskustellaan, mikä voisi olla yhdistyk-

sen toiminta-ajatus. Kun keskustelu osoittaa loppumisen merkkejä, voidaan siirtyä 

seuraavaan aiheeseen: mietitään millaista olisi, jos yhdistystä ei olisi olemassa 

eikä kukaan ajaisi yhdistyksen luotsaamia tehtäviä. Sen jälkeen siirrytään uudel-

leen toiminta-ajatukseen. Edellä mainitut vaiheet (mts. 220–222) saattavat auttaa 

toiminta-ajatuksen kirkastumisessa.  

Toiminta-ajatuksen selvittyä voidaan siirtyä miettimään järjestöideaa. Se kuvaa 

yhdistyksen menestystekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. Loimu (2013, 222) suo-

sittelee, että järjestöideasta olisi hyvä selvitä markkinalohko, yhdistyksen tuotteet 

ja palvelut: toimintatapa, jonka päämääränä on toteuttaa toiminta-ajatus. 

Loimu (2013, 224–225) kirjoittaa, että arvojen miettiminen on tärkeä osa strategis-

ta suunnittelua. Arvoja on hyvä miettiä parin tai pienen ryhmän kanssa. Kun arvoja 

alkaa löytyä, on pohdittava mikä on sen käytännönmerkitys. Toiminnan päämäärät 

ovat tavoitteita, jotka halutaan saavuttaa 2–3 vuoden kuluessa. Päämääriä suunni-

teltaessa haasteeksi ilmenee usein löytää taso, millä liikutaan. Kun päämääriä al-

kaa hahmottua, on hyvä tarkastella niitä muutaman kysymyksen avulla miten ja 

miksi. Näin pystytään hahmottamaan ovatko päämäärät liian yleisiä. Tärkeintä on, 

että organisaatiolla olisi vain pieni määrä päämääriä. Siten ei voimavaroja hajoteta 

liiaksi. Kun yhdistys on määritellyt päämäärät, on niitä vielä tarkistettava. Niiden 
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tulisi olla samassa linjassa lähtökohta-analyysin, järjestöidean sekä toiminta-

ajatuksen kanssa.  

Vuosisuunnittelun avulla määritetään tavoitteita, jotka saavuttaakseen niille teh-

dään vielä usein alatavoitteita. Tavoitteiden selvittyä pohditaan keinot, joilla ne 

saavutetaan. Loimun (2013, 226–229) mukaan hyvä tavoite on haasteellinen ja 

saavutettava. Tavoitteen saavuttamista täytyy pystyä mittaamaan joko subjektiivi-

sesti tai objektiivisesti. Lisäksi tavoitteen on sovittava avaintulosalueeseen sekä se 

on hyväksytettävä toimeenpanosta vastaavilla. Loimu (mts. 226–229) suosittelee, 

että jos vuosisuunnittelu tuntuu liian hankalalta ja pitkältä ajanjaksolta, voidaan se 

jakaa syys- ja kevätlukukaudeksi. Tätä kutsutaan osavuosisuunnitteluksi.  

3.3 Yhdistyksen kehittäminen toimintasuunnitelman avulla 

Toimintasuunnitelmassa kerrotaan, mitä yhdistyksen kokouksessa on päätetty 

tehdä seuraavana toimintavuonna. Hallitus tekee toimintasuunnitelmasta ensin 

ehdotuksen, joka joko hyväksytään tai hylätään yhdistyksen syys- tai vuosikoko-

uksessa. Sisällöltään toimintasuunnitelman tulisi olla yhdistykselle sopivan kokoi-

nen. Usein käy niin, että suunnitelmat ovat ylimitoitettuja ja ne ovat epärealistisia. 

Loimu (2013, 102) kirjoittaa, että toimintasuunnitelman olisi oltava lyhyt, korkein-

taan pari arkkia. Siitä tulisi löytyä yhdistyksen avaintulosalueet sekä keskeiset tu-

lostavoitteet, jotka halutaan saavuttaa tulevalla toimintavuodella. (Loimu 2013, 

102). Järjestön tärkein tehtävä on palvella omaa jäsenistöään (mts., 403). Jos yh-

distys kokee, että jäsenet ovat passiivisia, ristiriita saattaa muodostua siitä, että 

toimintamuodot ja -tavat eivät ole tarpeeksi kiinnostavia. Yhdistys ei pysty tarjoa-

maan jäsenilleen sellaista, mikä saisi heidät kiinnostumaan. Todennäköisesti jäse-

nistö ei tule muuttumaan. Ainoa ratkaisu ongelmaan on, että yhdistys muuttuu ja 

muuttaa toimintaansa sekä tarjontaansa. (mts. 405–407.) 

Päätäntävallan siirtämistä kokoukselle edistetään tekemällä muutama täysin eri-

lainen ratkaisuehdotus. Loimu (2013, 411) esittääkin, että toimintasuunnitelmasta 

voisi esimerkiksi olla kaksi erilaista versiota. Toinen suunnitelma perustuisi nykyi-

selle jäsenmaksulle ja toinen korkeampaan jäsenmaksuun. Näin annetaan jäsenil-

le mahdollisuus päättää, haluavatko he maksaa pienemmän jäsenmaksun ja tie-
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dossa on vähemmän toimintaa. He voivat myös valita suuremman jäsenmaksun, 

jolla saavat enemmän toimintaa. 

3.4 Yhdistyksen toiminnan suunnittelu käytännössä 

Vain harvoin toiminnan suunnittelu etenee käytännössä kuitenkaan kovin järjes-

telmällisesti. Loimu (2013, 230) toteaa, että suunnittelu on prosessi ja se on hyvä 

muistaa. Prosessi elää koko ajan, joten suunnitelmat voivat mennä aina uusiksi, 

eikä sitä kannata ottaa kovin vakavasti. Jossakin vaiheessa työskentely saattaa 

tuntua hyvin epäsystemaattiselta, mutta lopputulos saattaa siitä huolimatta olla 

johdonmukainen ja järjestelmällinen.   

Usein järjestöidea ja toiminta-ajatus pysyvät muuttumattomina monia vuosia. Kun 

yhdistys on käyttänyt kaikki keinot saavuttaakseen tietyn tavoitteen, se saavute-

taan. Tämän jälkeen pyritään saavuttamaan kaikki tavoitteet, jonka jälkeen pääs-

tään yhteiseen päämäärään. Kun saadaan suunnittelujakson päämäärät saavutet-

tua, on myös toiminta-ajatus toteutunut. Tämän jälkeen voidaan yhdistys lopettaa, 

koska se on tehtävänsä suorittanut. Jos taas yhdistyksen toimintaa halutaan jat-

kaa, täytyy pohtia uusi toiminta-ajatus. Tärkeintä on edetä asia kerrallaan. (Loimu 

2013, 231.) 
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄT 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli kyselylomakkeiden avulla saada selville millaista 

klubitoimintaa alueella kaivataan. Kyselylomakkeella haluttiin selvittää millaisissa 

paikoissa jameja ja konsertteja järjestetään ja minkälainen musiikki alueella kiin-

nostaa. Lisäksi haluttiin tietää olisiko maakunnassa kysyntää rytmimusiikkiluen-

noille ja kursseille. Kyselyissä toivottiin myös vastauksia siihen, millaiset viestintä-

kanavat tavoittavat parhaiten mahdolliset asiakkaat.  

Teemahaastatteluiden tavoitteena oli selvittää yhdistystoiminnan sudenkuopat ja 

visiot. Haastattelussa oli kaksi osiota, ensimmäisessä pohdittiin yhdistyksen ole-

massaolon taustoja, miksi yhdistys on olemassa ja mikä on sen tehtävä. Toisessa 

osiossa mietittiin yhdistyksen toiminnallista puolta.  

Tutkimustulosten pohjalta tehtiin yhdistykselle 3-vuotinen toimintasuunnitelma, 

jolla kehitetään Tatsi ry:n toimintaa. Suurempana missiona oli rakentaa edellytyk-

set kuukausittaisen rytmimusiikin keskittyvän klubitoiminnan toteuttamiselle, joka 

mahdollistaa muun muassa jazz-kulttuurin juurruttaminen Seinäjoelle. 

4.2 Aineisto ja menetelmät 

Opinnäytetyöni lähdemateriaalina käytin itse keräämääni tutkimus- ja haastattelu-

materiaalia sekä kirjallisuutta. Tutkimusaineistoni hankin lomakekyselyllä (kvantita-

tiivisen tutkimuksen) ja teemahaastatteluilla (kvalitatiivinen tutkimus). Lomake-

kyselyssä tutkimuksen kohteena oli ulkoinen puoli eli asiakkaat ja teemahaastatte-

lussa sisäinen puoli eli yhdistyksen toimijat.  

Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimukseni kohteena olivat konserttiasiakkaiden ja 

yhdistysten jäsenten mielipiteet ja kehittämisideat. Kvantitatiivisen tutkimuksen 

kysely toteutettiin Webropol-kyselyohjelmalla, joka kokosi vastaukset suoraan jär-

jestelmään. Kyselylomakkeessa oli mukana myös laadullinen osuus, joka koostui 

avoimesta kysymyksestä, jolla haettiin ideoita toiminnan kehittämiseen. 
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Teemahaastattelut (laadullinen tutkimus) toteutin henkilökohtaisella haastattelulla. 

Teemahaastatteluissa keskityttiin yhdistyksen toiminnan kehittämiskysymyksiin ja 

sen kohderyhmänä olivat yhdistyksen toiminnasta vastanneet jäsenet.  

Teemahaastattelussa keskitytään tiettyihin teemoihin, joista haastattelussa kes-

kustellaan. Olennaista on se, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan edetään 

haastattelussa keskeisten teemojen avulla. Teemahaastattelun avulla saadaan 

tutkittavien äänet kuuluviin. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 47–48.)  

Kun tehdään etukäteen hyvä runko haastattelulle, sen avulla voidaan saada ai-

kaan laadukas haastattelu. On myös hyvä miettiä ennalta, kuinka teemoja saa-

daan syvennettyä ja miettiä millaisia lisäkysymyksiä aiheesta voisi mahdollisesti 

esittää. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 184.) 

Teemahaastattelu oli hyvä menetelmä tässä tapauksessa, koska sen avulla pääs-

tiin syvemmälle kuin lomakehaastatteluiden avulla olisi päästy. Yhdistystoiminnan 

moninaisiin haasteisiin oli helpompi pureutua keskustelevan otteen avulla.  



18 

 

5 AINEISTO JA TULOKSET 

5.1 Tutkimusaineisto 

5.1.1 Asiakaskysely 

Kysely toteutettiin Webropol-tietokoneohjelmalla internetissä. Kysely lähetettiin 

Tatsin sähköpostituslistalla oleville ja laitettiin yhdistyksen facebook-sivulle, jonka 

kautta ihmiset pääsivät vastaamaan kyselyyn. Asiakaskyselyllä haluttiin saada 

tietoa siitä, millaista toimintaa yhdistykseltä kaivataan. Kysely toteutettiin syys-

kuussa 2014. Kyselyn alussa oli saatekirja ja linkki Webropol-kyselyyn. Aikaa ky-

selyyn oli vastata kaksi viikkoa. Otanta sähköpostiviestien kautta oli 65 henkilöä ja 

facebookin kautta se on ollut sivulla nähtävänä kaikille. Sivulla on 132 tykkääjää. 

Lopulta kyselyyn vastasi yhteensä 34 henkilöä, jolloin kato oli melko suuri. Tosin 

sähköpostilistalle ja facebook-ryhmään kuuluu samoja henkilöitä, joten on vaikea 

arvioida todellista otantaa. Kyselyn tavoitteena oli antaa Tatsin jäsenille ja muille 

yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen tule-

vaisuuteen.  

5.1.2 Teemahaastattelut 

Teemahaastattelut toteutettiin syyskuussa 2014 ja ne tehtiin kolmelle yhdistyksen 

edelliselle puheenjohtajalle sekä yhdelle perustajajäsenelle. Perustajajäsen joka ei 

ollut toiminut puheenjohtajana, mutta hänen ideastaan yhdistyksen perustamisaja-

tus oli lähtenyt. Haastatteluissa haluttiin selvittää yhdistyksen olemassaolon taus-

toja, toiminta-idea ja miksi se on perustettu. Haastatteluilla tutkittiin myös toimin-

nallista puolta, jossa perehdyttiin pohtimaan millaista toimintaa yhdistyksellä on 

ollut ja millaista toimintaa tulevaisuudessa tulisi olla.  
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5.2 Tutkimusaineiston analyysi 

5.2.1 Asiakaskyselyn purku ja analysointi 

Määrällinen tutkimus, jäsenkysely tehtiin webropol-tietokoneohjelmalla. 

 
Kuvio 1. Asiakaskyselyyn (2014) vastanneet, sukupuoli ja ikä.   

Yllä olevassa kuviossa on vastaukset Tatsin asiakaskyselyn kahteen ensimmäi-

seen kysymykseen. Kyselyyn vastanneista naisia oli 11 ja miehiä 23. Kyselyyn 

vastanneista suurin osa oli yli 55-vuotiaita miehiä ja toiseksi suurin määrä koostui 

nuorista naisista. 

Kyselyyn vastanneista suurin osa (24) on kotoisin Seinäjoelta. Helsingistä vastaa-

jia oli kaksi, Kuortaneelta kaksi, Kauhajoelta yksi, Ilmajoelta yksi, Kurikasta yksi, 

Kokkolasta yksi ja Evijärveltä sekä Orivedeltä molemmista yksi.  

Vastanneista 24 henkilöä oli Tatsin jäseniä. Yhdistyksen toiminta oli ennestään 

tuttua 31 henkilölle.   
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Kuvio 2. Mistä olet saanut tietoa konserteista? 

Asiakaskyselyssä tiedusteltiin monivalintakysymyksellä, mistä konserteissa kävijät 

ovat saaneet tietoa tapahtumasta. Vastausvaihtoehtoja oli valmiiksi eriteltynä ja 

niitä sai valita useamman sekä lopussa oli vielä avoin kysymys, johon sai listata 

muita tiedotuskanavia, joita vastausvaihtoehdoissa ei ollut mainittuna. Eniten tie-

toa saatiin internetistä/sosiaalisesta mediasta, josta tiedon löysi kahdeksan naista 

ja 11 miestä. Lehdestä tiedon sai kaksi naista ja seitsemän miestä. Tuttavan suo-

sittelemina oli tieto kulkeentunut viidelle naiselle ja kuudelle miehelle. Kaupungin 

tapahtumakalenterista tiedon oli löytänyt yksi nainen sekä yksi mies. Muualta tie-

toa oli löytänyt yksi nainen ja neljä miestä ja näitä kanavia olivat mm. viraalimark-

kinointi (puskaradio), sähköposti sekä osallistumalla toimintaan.  

Kyselyssä selvitettiin monivalintakysymyksen avulla, missä asiakkaat kävisivät 

mieluiten konserteissa. Vastausvaihtoehdoissa oli mainittu yleisimpiä Seinäjoen 

konserttipaikkoja. Suosituimmaksi paikaksi nousi Bar 15, jota kannatti 15 henkilöä. 

Toiseksi eniten ääniä (14) sai Rytmikorjaamon klubi ja Hotelli-Ravintola Almaa 

kannatti 13 henkilöä. 11 henkilöä kannatti Hospoda Korbelia, 10 suositteli Café 

Bar Palaveria ja yhdeksän ääntä sai sekä Rytmikorjaamon Café Jakari että Kultai-

nen Kulaus. Avoimeen vastaukseen vastasi 11 henkilöä, jotka ehdottivat muiksi 

sopiviksi konserttipaikoiksi muun muassa Still Standingia, Mallaskoskea, Seinäjo-
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en puistoalueita piknik-tyyppisille tapahtumille, Vanhaa teatteria (Nuorisokeskus), 

Seinäjoki-salia sekä jotain yllättävää paikkaa esimerkiksi asemaa.  

 
Kuvio 3. Mitä musiikkia haluaisit kuunnella konsertissa? 

Yllä olevassa taulukossa on vastaukset monivalintakysymykseen, jossa haluttiin 

tutkia, millaista musiikkia asiakkaat haluaisivat kuunnella konsertissa. Vastaajista 

suurin osa, 26 henkilöä halusivat kuulla yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa 

jazzia. Toiseksi eniten, 18 kannattajaa sai blues. 13 äänesti progressiivisen rockin 

puolesta ja 12 rockin. Kansanmusiikkia kannatti vastaajista kahdeksan. Avoimeen 

kysymykseen mitä muuta musiikkia haluaisit kuulla, vastasi 10 henkilöä. Muita 

musiikkityylejä olivat muun muassa etno, world music, kokeellista musaa, fuusio, 

funk, latino, electoninen indie poppia, elokuvamusiikkia. Eräs vastaaja totesi, että 

tarvitaan rohkeita valintoja, ei valtavirran esiintyjiä.  

Kyselyssä selvitettiin, mitä muuta ohjelmaa vastaajat toivoisivat Tatsin järjestävän 

alueella. Monivalintakysymyksessä 19 vastaajaa toivoi, että alueella järjestettäisiin 

rytmimusiikkikoulutuksia ja 14 toivoi rytmimusiikkiluentoja. Avoimeen kysymykseen 

muuta, mitä -kohtaan tuli vastaukseksi: useasti jameja sekä katu/terassi -soittoa 

kesällä.   

Asiakaskyselyn lopussa toivottiin, että vastaajat listaisivat ehdotuksia, jolla voitai-

siin kehittää yhdistyksen toimintaa. Esiin nousivat viestinnälliset kysymykset, yh-

teistyö muiden alueella toimivien yhdistysten kanssa. Lisäksi toivottiin, että yhdis-
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tys kykenisi tuomaan Seinäjoelle uusia ja mielenkiintoisia artisteja. Myös jameja ja 

konsertteja toivottiin järjestettävän useammin. 

5.2.2 Teemahaastatteluiden purku ja analysointi 

Teemahaastattelut tehtiin yksitellen ja ne äänitettiin nauhurille. Haastattelumateri-

aali purettiin litteroimalla, jonka jälkeen kysymykset jaettiin eri teemojen alle. Tee-

mat olivat yhdistyksen olemassaolon perustelu ja visio, toiminta, viestintä ja mark-

kinointi, yhteistyökumppanit ja verkostot.  

Tatsi – Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry on perustettu edistämään paikallista 

jazztoimintaa. Perustajajäsenet kokivat, että tärkeimpänä toimintamuotona on ollut 

jamitoiminta. Nykyään koetaan, että Tatsin tehtävänä on edistää alueella margi-

naalimusiikkia eli rytmimusiikkia. Lisäksi koettiin tarpeellisena tarjota myös luentoja 

ja koulutusta konserttien sekä klubi-iltojen lisäksi. Tärkeänä pidettiin myös sitä, 

että yhdistys toimisi kaupungissa tiedotuksellisena välineenä.  

Tämmöset soivat luennot, jossa asiantuntija/ ammattilainen kertois 
jazzmusiikista ja annettais soivia näytteitä joko levyltä tai ihan livenä. 
Se on minusta kaikkein tehokkain, tiedossa oleva tapa, jolla saadaan 
hyvin tuotua tietoa yleisölle. 

Haastateltavat kokivat, että jamitoiminnassa on onnistuttu silloin, kun siinä on ollut 

aktiivinen ihminen, joka on hoitanut bändit, tilan jne. Myös Valtakunnalliset jazz-

päivät onnistuivat hienosti vuonna 2010, kun niitä järjestelemään löydettiin tuotta-

ja. Koettiin, että yhdistyksellä on ollut tiettyjä onnistuneita tapahtumia, mutta niiden 

järjestäminen on aina jäänyt lopulta muutamien ihmisten harteille ja siihen monet 

hallituksen jäsenet ovat lopulta väsyneet.  

Aikaisemmin on tietysti varmasti onnistunu monetkin asiat johtuen sii-
tä, että on ollu selkee kaveriporukka, joka toimintaa on pyörittäny, 
mutta kun se jengi jäi pois niin tavallaan sillä uudella jengillä ei ehkä 
ollu semmosta aatteen paloa / yhteistä missiota minkä eteen ponnis-
tellaan. 

Haasteena koettiin, miten saada rytmimusiikinharrastajat saman katon alle. Lisäksi 

esimerkkinä annettiin, että kaupungissa on ollut amerikkalainen blues-harpisti ja 
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keikasta on kuultu vasta jälkikäteen. Tällaisissa tilanteissa Tatsin olisi toivottu ole-

van se tiedotuskanava, josta saada tieto tällaisista tapahtumista. Nykypäivänä 

yleisesti koettiin olevan hankalaa saada ihmisiä lähtemään ylipäätään mihinkään. 

Tarjontaa on paljon ja on niin monia tapoja viettää vapaa-aikaa. Haastatteluissa 

nousivat esiin myös rahoituksen hoitamiseen liittyvät haasteet. Vaikka jazzliitto 

subventoi kiertuekonsertteja, ne eivät kuitenkaan kerää tarpeeksi yleisöä. Lisäksi 

suurena ongelmana pidettiin sitä, että tällä hetkellä on vaikeaa löytää aktiivista 

porukkaa tekemään asioita, ideoimaan ja viemään niitä eteenpäin. Haastattelussa 

kävi ilmi, että yhteistyökuvioita kehittämällä voitaisiin mahdollisesti vaikuttaa näihin 

asioihin.  

Nyt on tietenkin vaikea saada sponsoreita tuolta liikemaailmasta tällä 
hetkellä tämän talouden tilanteen takia, mutta se oikeastaan olis ainut 
keino. 

Nuorien saaminen mukaan Tatsin järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan on koettu 

haasteelliseksi. Valtakunnallisten jazzpäivien aikana 2010 Elefantree teki viikon 

aikana koulukiertueen, johon sisältyi noin kolme tai neljä konserttia muun muassa 

Jalasjärvellä, Nurmossa ja Seinäjoella. Koulukonsertit olivat olleet todella suosittu-

ja.  

Muistaakseni laitettiin viestiä kouluille ja ne jotka ensin vastasivat, niin 
niihin sitten mentiin. Et kyllä mielestäni koulujen musiikkiopettajien 
kanssa kannattais tehdä aktiivista yhteistyötä ja sitä kautta päästä 
sinne. Tottakai sitte myös nää Sibis, Rytmis ym. ja sitä kautta löyde-
tään näitä nuoria ja nythän on Mallaskoskella ollu näitä rytmimusiikki-
jameja ja siellä on ollu nuorta väkeä. 

Tärkeimpänä viestintäkanavana haastateltavat pitivät sosiaalista mediaa. Myös 

viraalimarkkinoinnin, lehdistötiedotteiden ja toiminnan kautta näkyminen todettiin 

hyvänä tapana markkinoida toimintaa. Sosiaalisen median haastavuutena kävi 

ilmi, miten erottua joukosta.  

Niin ku se mimmi Pietarsaaresta joka matki kaikkia kieliä, teki video-
klipin ja sit sitä on yhtäkkiä miljoonat ihmiset kattonu. Ehkä se nimen-
omaan tuolla sähköisissä medioissa on se, että miten sä sieltä erotut, 
millä se sun viesti tulee sieltä koko virrasta ulos ja miten sen poimii ne 
kelle se halutaan lähettää.  Mitä ne keinot vois olla? Videoklippejä?  
Mitä tahansa, mitkä alkaa kiertää tuolla. Riittävän mielenkiintoisia, että 
ne kiinnostaa ihmisiä.  
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Tatsi ry on tehnyt yhteistyötä monien eri tahojen kanssa vuosien aikana. Mukana 

tukemassa toimintaa on ollut muun muassa erilaiset ravintolat, jotka ovat tarjon-

neet tiloja tapahtumille, Sibelius-Akatemian Viriä-kubi, Selmu, Rytmi-instituutti, 

kaupungin kulttuuritoimi, Pohjanmaan taidetoimikunta ja sponsorina on ollut joskus 

Säästöpankki.  

Kulaus on ollu ihan ok, ne on omalla rahalla mainostanu näitä klubi-
iltoja siihen aikaan, kun niitä vielä oli. Kulaus osallistui markkinointiin 
ja se toimi ihan hyvin. Esiintyjätkin saattoi saada siitä jonkinlaisen kor-
vauksen ihan rahallisestikin. Se on tärkiää löytää semmonen kump-
pani (ravintolakumppani) tai tämmönen paikka, jossa soitetaan. Että 
se on todella itte mukana siinä ja saa olla vähä sananvaltaa siihen, 
mitä sielä tapahtuu. Että sellaanen kumppanuus on erittäin tärkeä 
Tatsille. 

5.3 Tutkimusaineiston ristikkäisanalyysi 

Tutkimuksen teossa kyselylle ja teemahaastattelulle annettiin erilaiset päämäärät. 

Kyselyssä selvitettiin asiakkaiden toiveita ja teemahaastattelussa taas keskityttiin 

yhdistyksen toiminnan kehittämiskysymyksiin. Kun vastauksia vertasi keskenään, 

voidaan todeta, että niistä löytyi kuitenkin paljon samankaltaisia ajatuksia. 

Kyselyssä asiakkailta pyydettiin vastauksia siihen, mistä he ovat löytäneet tietoa 

yhdistyksen järjestämistä konserteista. Enemmistö oli löytänyt tiedon sosiaalisesta 

mediasta, mikä täsmäsi myös haastateltavien vastauksiin, joiden mielestä sosiaa-

linen media on nykypäivänä paras tiedotuskanava. Silti Tatsin järjestämiin tapah-

tumiin kaivataan lisää väkeä, mutta onko vika sitten markkinoinnissa, sitä on vai-

kea sanoa.  

Kyselylomakkeella asiakkailta tiedusteltiin, millaista musiikkia he haluaisivat kuulla 

konserteissa. Suurin osa vastasi, että jazzia. Samaa halusi myös osa haastatelta-

vista. Haastatteluissa kuitenkin kävi ilmi, miten haastavaa Seinäjoella on järjestää 

jazzkonsertteja ja saada niihin tarpeeksi yleisöä. Yhdistyksen jazzkonsertit ovat 

menneet aina tappion puolelle. Mutta koska kysely toteutettiin Tatsin sähköpostilis-

talla oleville jäsenille ja yhdistyksen facebook-sivulla, voidaan todeta, että se vai-

kutti varmasti vastauksiin. Ne jotka tuntevat yhdistyksen toimintaa ennestään, tie-

tävät sen olleen jazzpainotteista.  
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Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden ja haastateltavien väliltä löytyi myös samoja 

toiveita koulutuksiin ja luentoihin liittyen. Muun muassa soivia luentoja toivottiin 

alueelle, ja haastattelussa kävi ilmi, että niitä oli joskus suunniteltukin, mutta sillois-

ten resurssien puitteissa niitä ei ole pystytty toteuttamaan. Yhdistyksen toiminnas-

sa mukana olleilta löytyy sekä ideoita että halua tarjota Seinäjoen alueella moni-

puolisia konsertti- ja koulutustilaisuuksia, mutta haasteena ovat rahoitukselliset 

asiat. Kun yhdistys järjestää jotain, niin silloin tapahtumat eivät kuitenkaan vedä 

tarpeeksi yleisöä. Tämän vuoksi yhdistys on halunnut muuttaa toimintaansa laa-

jempaan suuntaan. Yhdistys haluaa nykyään toimia myös muun marginaalimusii-

kin saattajana pelkän jazzin sijaan ja etsiä tapahtumilleen uutta yleisöä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaista klubitoimintaa alueella kaivataan. Halut-

tiin selvittää millaisissa paikoissa jameja sekä konsertteja järjestetään ja minkälai-

nen musiikki ja muu toiminta alueella kiinnostaa. Myös viestintään haluttiin löytää 

kehitysideoita.  

Toteutin opinnäytetyön tutkimusmateriaalin keräämisen tekemällä asiakaskyselyn 

ja sen lisäksi neljä teemahaastattelua. Ensimmäisenä toteutin kyselyn, saadakseni 

siitä ideoita teemahaastatteluun. Sitä kautta sain selvitettyä ovatko yhdistyksen 

toiminnassa mukana olijat tiedostaneet tai yrittäneet tehdä niitä asioita, joita asia-

kaskyselyssä nostettiin esille. Toimijat olivat osittain samoilla linjoilla. Ongelmia on 

pystytty tunnistamaan, mutta niille ei ole vain löytynyt ratkaisua tai tarpeeksi aikaa 

miettiä, miten ne ratkaistaisiin.  

Haastattelussa ilmeni, että yhdistyksen perustajajäsenet pitivät jamitoimintaa yh-

tenä tärkeimpänä toimintamuotona, ja myös asiakaskyselyssä toivottiin alueella 

järjestettävän jameja.  Haastatteluissa kävi myös selkeästi ilmi, että yhdistyksen 

toiminnan suuntaa halutaan muuttaa. Yhdistykselle tarvitaan yhteinen missio, mitä 

kohti suunnata. Yhdistyksen toimijat haluaisivat tarjota luentoja ja koulutusta kon-

serttien ja klubi-iltojen lisäksi. Samoja toiveita nousi esiin myös asiakaskyselyyn 

vastanneilla. Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat tahtoisivat, että yhdistys ky-

kenisi markkinoimaan kaupungissa järjestettäviä rytmimusiikkitapahtumia esimer-

kiksi sosiaalisen median välityksellä.  

Yhdistyksen toiminnassa mukana olleilla on paljon visioita, mitä kaikkea se haluai-

si alueella järjestää. Kulttuurituottajan näkökulmasta vapaaehtoispohjalta toimiva 

yhdistys on asettanut itselleen ehkä turhankin suuren haasteen. Jos yhdistys ha-

luaa muuttaa toimintaansa, olisi mielestäni tarpeellista suhtautua realistisesti sii-

hen mitä pystytään toteuttamaan. Jos jamien järjestämistä halutaan jatkaa, järjes-

telyille tulisi löytää muutama vastuuhenkilö, jotka olisivat niistä vastuussa: etsisivät 

paikan ja soittajat. Jos taas halutaan järjestää luentoja, olisi siihen syytä löytää eri 

vastuuhenkilöt. Mutta kuten jo edellä on tullut selville, yhdistyksen toiminta on ollut 

miinusmerkkistä. Tämän vuoksi tulisi aluksi edetä varovasti, miettiä mitä halutaan 

toteuttaa ja tehdä se kunnolla. Se, että yhdistys järjestäisi monia jameja, luentoja 
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ja konsertteja vuodessa, ei ole kovin realistinen tavoite. Mielestäni, jos sekä luen-

toja sekä konsertteja halutaan toteuttaa, ne tulisi yhdistää. Esimerkiksi niin, että 

päivällä olisi jonkun artistin luento ja illalla hän esiintyisi yhdistyksen konsertissa. 

Näin tiedottaminen ja yhteistyökuviot olisi helpompi toteuttaa. Myös tiedottajiksi 

olisi hyvä valita eri vastuuhenkilöt. Näin työmäärää pystyttäisiin jakamaan.  

Yhdistyksen olisi mielestäni päätettävä hyvissä ajoin, mitä ensi vuonna halutaan 

järjestää. Eräs väline toiminnan hahmottamiseen on vuosikello, jossa kuvataan 

yhdistyksen koko toimintavuoden tapahtumat ja kokoukset. Vuosikello antaa toimi-

joille kuvan siitä, mitä kaikkea vuoden aikana aiotaan tehdä. Siitä saa myös kuvan 

millainen työmäärä tästä toimijoille aiheutuu. Vuosikellon suunnittelussa on otetta-

va huomioon myös muiden tapahtumien aikataulut. Kaupungissa järjestetään esi-

merkiksi jo vakiintunutta jamitoimintaa, joten olisi ehkäpä hyvä miettiä, voisiko yh-

distys tehdä yhteistyötä sellaisen tahon kanssa. Yhteistyön merkitystä korostivat 

myös haastateltavat. Teemahaastatteluissa kävi myös ilmi, että työmäärä on koet-

tu aiemmin suurena ja se on usein kaatunut vain muutaman toimijan harteille, jo-

ten olisi hyvä tarkkaan suunnitella, miten paljon tulevaisuudessa on realistista to-

teuttaa asioita. 

Kun toiminnan kokonaisuus on kyetty hahmottamaan ja siitä on yhteinen käsitys, 

voidaan myös yksittäisiä tapahtumia onnistua suunnittelemaan huolellisemmin. Ei 

niin, että muutamaa kuukautta aikaisemmin päätetään pitää konsertti. Markkinoin-

tiin ja sponsoreiden hankintaan täytyisi olla riittävästi aikaa, jotta tapahtumille saa-

daan riittävästi asiakkaita. Vapaaehtoispohjalta tehtävässä työssä ennakoiva työs-

kentelytapa on tärkeä, koska sitä tehdään omien töiden ja harrastusten ohella.  

Lisäksi pohdintaa aiheuttaa se, miten yhdistys saisi jäseniä ja miten heidät saatai-

siin toimintaan mukaan. Miksi maksaa jäsenmaksu? Kuten haastatteluissa kävi 

ilmi, erittäin tärkeänä pidettiin tiedotuksellista näkökulmaa, mitä potentiaaliset jä-

senet varmasti arvostaisivat. Voitaisiinko siis keksiä jotain uutta, mikä saisi jäseniä 

sitoutumaan yhdistykseen paremmin.  
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7 TATSI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2015–2018 

Malli vuosikellosta antaa suuntaa sille, miten yhdistyksen toiminta voitaisiin ennal-

ta suunnitella. Malli antaa toiminalle peruskehyksen, mutta on luonnollisesti päivi-

tettävissä tarpeen vaatiessa. Vuosikellossa eräs olennainen ulottuvuus on toimin-

nan priorisointi, joka antaa eväitä myös yhdistyksen talouden tasapainottamiselle. 

Yhdistyksen toiminta on saatava tuottamaan voittoa, että kaikki menot saadaan 

katettua ja tulevaisuudessa olisi mahdollista järjestää säännöllisiä tapahtumia.  

 

Kuvio 4. Tatsin vuosikello. 
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Muut tehtävät 

Yhdistysten jäsenten rytmimusiikkiorkestereista rekisterin tekeminen ja sen mark-

kinointi 2015–2018. Yhdistys voisi saada tätä kautta uusia jäseniä. Rytmimusiik-

kiorkestereista rekisterin luominen auttaa yhdistystä myös tiedotuksellisesta näkö-

kulmasta. Toiminta tarjoaa orkestereille tiedotuksellista apua.  

Jamitoiminta: omia jameja tai yhteistyötä kerran kuukaudessa. Ihanteellinen loppu-

tulos olisi, jos kaupungissa saataisiin järjestettyä jamit kerran kuukaudessa. Tatsin 

ei tarvitse olla aina järjestävä taho, vaan se voi tehdä yhteistyötä ja tarjota tiedo-

tuksellista apua ja olla siten mukana jamitoiminnassa.  

Yhteistyö SeAMK:n kulttuurituottajaopiskelijoiden kanssa 2015–2018. Tarjotaan 

opiskelijoille itsenäisiä tuotantoja. Siten saataisiin opiskelijoita yhdistyksen toimi-

joiden tuotantoavuksi. Opiskelijoista voisi löytyä myös porukka, joka tekisi mainos-

videon yhdistyksestä, jota kautta toimintaa saataisiin tunnettavammaksi.  

Tiedottaminen 

Ulkoinen tiedottaminen 

Tatsi toimii alueellisena tiedon välittäjänä. Tatsi mainostaa kotisivuillaan ja sosiaa-

lisessa mediassa muun muassa kaupungissa järjestettäviä rytmimusiikkitapahtu-

mia sekä jakaa muuta tietoa rytmimusiikkiin liittyen. 

Yhdistyksen tapahtumista tehdään lehdistötiedote, joka lähetetään myös paikallis-

radioon. Tapahtumia markkinoidaan kaupungin tapahtumakalenterissa, kaupunki-

lehden menovinkki-palstalla ja maakuntalehden tapahtumakalenterissa sekä yh-

distyksen omalla internet-sivulla ja sosiaalisessa mediassa. 

Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa Tatsi ry:n toiminnasta Seinäjoen 

ammattikorkeakoulussa, jota kautta opiskelijat saisivat tietoa yhdistyksen toimin-

nasta. Kontakteissa hyödynnetään myös jäsenistön yhteyksiä muihin yhdistyksiin. 
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Sisäinen tiedottaminen 

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.  

Sääntömääräiset kokousten kutsut ja muu kokousmateriaali lähetetään sähköpos-

titse.  

Lopuksi 

Tulevana toimikautena Tatsi ry pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä sekä jatka-

maan hyvälle alulle saatua kehitystyötä yhdistystoiminnan laadun parantamiseksi. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia Tatsi - Seinäjoen rytmimuusikin yhdistys ry:n 

toimintaa ja tutkimustulosten avulla kehittää yhdistyksen toimintaa sekä luoda sille 

kolmivuotistoimintasuunnitelma.  

Mielestäni työlle asetetut tavoitteet saavutettiin. Saimme hyvän kuvan yhdistyksen 

nykytilasta ja siitä, että muutosta toimintaan kaivataan. Esille nousi myös se, että 

yhdistyksellä ei ole selkeää kuvaa siitä, millainen se haluaisi olla kolmen vuoden 

päästä ja miten sinne päästäisiin.  

Teoriaosuus vastaa mielestäni hyvin alussa esitettyyn tutkimusaiheeseen Tatsi -

Seinäjoen rytmimusiikin yhdistys ry:n toiminnan kehittämiseen. Luvussa Yhdistys-

toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, on kuvattu tarkasti erilaisia työkaluja, joita 

käyttäen yhdistyksen toimintaa voidaan muuttaa menestyksekkäämpään suun-

taan. Uskon työn antavan yhdistykselle riittävät eväät jatkaa toiminnan kehittämis-

tä ja uudistamista. 

Suurimpana ongelmana ja haasteena koin sen, että yhdistyksen toimijoiden on 

hankala priorisoida toimintamuotoja. Kaikessa haluttaisiin olla mukana. Uudet ide-

at hyväksytään ilman, että mitään jätettäisiin toiminnasta pois. Tämä vahvistaa 

sitä, että yhdistyksen jäsenillä ei ole selkeää visiota toiminnan suunnasta. Toisaal-

ta toimintaa halutaan muuttaa, mutta silti ei olla valmiita luopumaan tai vähentä-

mään aiemmasta toiminnasta niin, että uudelle toiminnalle tehtäisiin tilaa.  

Toinen tärkeä havainto on mielestäni ennakointi. Sekä yksilön oman toiminnan 

että yhteisön toiminnan ennakointiin pitäisi panostaa yhdistyksessä. Työssä tarjot-

tiin tähän ratkaisua muun muassa vuosikellon avulla. Hyvä toiminta edellyttää huo-

lellista suunnittelua. Tämä on kuitenkin vasta yksi askel toiminnan kehittämiseen. 

Yhdistyksen toimijoiden vastuulle jää, miten suunnitelma otetaan käytäntöön. 

Suunnitelmaa on myös hyvä päivittää, että se pysyy ajantasaisena.  

Mielestäni teemahaastattelut olivat hyvin mielenkiintoisia ja niistä löytyi todella hy-

viä ajatuksia ja ideoita, joiden avulla yhdistystä voidaan kehittää. Niiden merkitys 

vielä korostui, kun niitä pystyttiin analysoimaan yhdessä kyselytutkimusten tulos-
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ten kanssa, josta löytyi paljon yhtäläisyyksiä. Jatkokehittämistä ajatellen, olisi mie-

lenkiintoista, jos joku tulevaisuudessa tutkisi ja analysoisi esimerkiksi kahden eri 

yhdistyksen toimintaa. Löydetäänkö samanlaisia haasteita ja ongelmia, tai onko 

jossakin toisessa yhdistyksessä osattu ratkaista ongelmat sellaisella tavalla, joka 

voisi hyödyttää myös muita yhdistyksiä.  

Oman ammatillisen kehittymiseni kannalta opinnäytetyöprosessin aikana kertynyt 

tieto on korvaamatonta ja sitä olen saanut paljon. Työ on edennyt hyvässä aika-

taulussa. Prosessin aikana olen oppinut, että välillä on otettava aikaa, että ajatuk-

set kypsyvät ennen kuin ne ovat valmiita paperille laitettaviksi. En ole aikaisemmin 

tehnyt vastaavanlaista kehitystyötä yhdistysten kanssa, joten työprosessista sain 

paljon hyvää kokemusta tulevaisuutta varten.  

Haastavinta prosessissa oli teemahaastatteluiden rungon laatiminen. En ollut ai-

kaisemmin tehnyt sellaista ja oli vaikeaa arvioida ennalta, miten kauan haastatte-

luun kuluu aikaa. Haastattelut tehtyäni oli kuitenkin helppo alkaa suunnitella toi-

mintasuunnitelmaa, koska niistä sai niin paljon hyvää materiaalia toiminnan kehit-

tämiseen.  

Työn tekeminen tuntui aluksi todella haastavalta, mutta loppujen lopuksi se sujui 

melko vaivattomasti, kun työhön kävi kiinni. Olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni, 

vaikka lopulta tärkeintä on pystyykö yhdistys kehittämään toimintaansa sen avulla. 

Toivon, että yhdistys jaksaa nähdä vaivaa ja yrittää muuttaa suunnitelman avulla 

toimintaansa menestyksekkäämpään suuntaan. 
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LIITE 1 Almanpäivän iltamien asiakaskysely  

 

 



2(3) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3(3) 

 

LIITE 2 Teemahaastattelun runko 

 

1) Olemassaolon perustelu ja visio 

- Mikä on Tatsi ry? 

- Mitä sen pitäisi tehdä? 

- Miksi se on olemassa? 

- Onko toiminta-ajatus sisäistetty?  

- Ajatteleeko joku, että toiminta pitäisi olla jotain muuta? 

 

2) Yhdistyksen toiminta 

- Organisaatio? 

- Mikä on sujunut? 

- Millaisia haasteita? 

- Voidaanko asioihin vaikuttaa, miten? 

- Onko ollut sellaisia kehittämisasioita, jotka on tunnistettu, mutta syystä 

tai toisesta on jäänyt tekemättä? 

 

3) Viestintä ja markkinointi (sisäinen ja ulkoinen viestintä, viraalimarkkinointi, 

mediaviestintä, imago) 

- Onko kiinnitetty tällaiseen huomiota? 

- Millaista markkinointia voisi olla, minkä tyylistä? 

- Miten nuoria saataisiin tavoitettua? 

- kohdemarkkinointi, facebook? 

- Tatsin promokeikkoja kouluille, kaupungille: epstori? 

 

 

4) Yhteistyökumppanit ja verkostot 

- Yhteistyö muiden yhdistysten kanssa? 

- Esiintyjät? 

- Tilat / tilajärjestelyt? 

- Millä perusteella valittiin? 

- Kustannukset? 

 

 

 
 
 
 
 
 


