
Jäsentutkimus 2010

Yhteenveto keskeisimmistä asioista



Johdanto

• Tässä yhteenveto raportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, 
jossa on selvitetty Suomen Ladun sisäistä järjestökuvaa. Luvut ovat 
prosentteja.

• Kysymyksien asettelu kattaa useita teemakokonaisuuksia

• Jäsenien oma toiminta-aktiivisuus ja osallistumistavat järjestössä

• Suomen Ladun toiminnan painottuminen eri osa-alueille

• Mielipiteet järjestöä kuvaavista tekijöistä

• Oman kokonaisuuden muodostaa latulaisten liikuntaharrastukset sekä 
tottumukset

• Tiedonsaanti latuasioista eri kanavien avulla

• sekä Latu & Polku –lehden lukutottumuksista
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Aineisto
Tutkimuksen aineisto kerättiin osin

• puhelinkyselynä, 46 vastausta

• Latu & Polku –lehden linkin kautta, 432 vastausta

• Kyselyyn vastanneiden osuus jäsenistöstä on vajaa 1 %

• Puhelinkysely perustui n. 300 jäsenen satunnaisotokseen

• Muutamissa vastaajien taustatiedoissa oli odotettuja eroja 
puhelin- ja nettikyselyn välillä

• Tutkimuksen tulosta voidaan pitää luotettavana

• Edellinen kysely toteutettiin 2004 postikyselynä (700) ja 
vastauksia saatiin yhteensä 357 kpl
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Jäsenten suhde ja kontaktit 
Suomen Ladun toimintaan

Jäsenistön keskimääräinen jäsenaika on suhteellisen tasaisesti jakautunut.
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Miten liityit Suomen Ladun jäseneksi

Latu & Polku lehteä ei ollut aikaisemmassa kyselyssä mukana liittymiskanavana. 
Valtakunnalliset tapahtumat rekrytoinnissa vähentynyt dramaattisemmin.
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Osallistuminen paikallisyhdistyksen 
toimintaan

Enemmistö 85 % maksaa vain jäsenmaksun ja seuraa tapahtumia oman yhdistyksensä 
jäsenlehdestä sekä Latu & Polku –lehdestä. Toimintaan osallistutaan lähinnä 
sauvakävely ja keppijumppatunneilla sekä hiihtoretkillä.
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Esteet toimintaan osallistumiselle
Muut harrastukset ovat yleisimmin syynä osallistumattomuudelle. Laiskuus ja 
saamattomuus toisena isona ryhmänä. Pitkät matkat ja julkisen liikenteen puute 
avoimissa vastauksissa päällimmäisenä. Vaikka jäsenistö ei osallistukaan kovin 
aktiivisesti Suomen Ladun järjestötoimintaan, jäsenet ovat kuitenkin varsin tyytyväisiä 
nykyiseen tilanteeseen.
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Jäsenmaksut ja aktiivisuus

• Jäsenmaksua pidetään 
sopivana, 80 % vastaajista 
on tätä mieltä

• Vastinetta jäsenmaksulle 
kokee saavansa 82 % 
vastanneista.
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Suomen Ladun ja paikallisyhdistyksen näkyvyys
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Edellisessä tutkimuksessa vastauksien jakauma oli kyllä riittävästi 34 % ja jonkin verran
38 % paikallistasolla. Valtakunnallisesti Suomen Latu näkyi vuonna 2004 vastaajien mielestä 
32 % riittävästi ja jonkin verran 39 %. Vuonna 1997 järjestö näkyi 29 % valtakunnallisesti 
riittävästi, 50 % mielestä jonkin verran. Paikallistasolla riittävästi 20 % ja jonkun verran 49 %.
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Suomen Ladun ja näkyvyys eri medioissa
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Järjestö on useimmiten laitettu merkille aikakausilehtien palstoilla, seuraavaksi tulee 
sanomalehti ja internet. Edelliseen tutkimukseen verrattuna sanomalehtien sivuilla 
näkymisen osuus on laskenut huimimmin, 28 %. Internet on kasvattanut suosiotaan, mikä 
myös näkyy Suomen Ladun näkyvyydessä. Vuoden 1997 lukuja ei ollut saatavilla.
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Mahdollisuus edistää omaa liikuntaharrastusta ja osallistua 
latutoimintaan keskeiset osallistumisen motiivit. Järjestötoiminta 

ei ole keskeinen syy liittyä Suomen Latuun. Vastaajista 35 %  ei 
ole vieraillut missään Suomen Ladun kohteessa.
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Eniten latulaiset ovat käyneet Saariselän alueella. Suomen Latu Kiilopää on 
ollut vierailun kohteena 51 % kyselyyn vastanneista. 

Ylläskartanossa on vieraillut 11 %. Edellisessä kyselyssä vastaavat luvut olivat 
57 ja 23 %.

Pääkaupunkiseudun kohteissa oli vieraillut, Oittaalla 14 ja Paloheinässä 11 %.

Vierailuista kysyttiin kahden viimeisen vuoden aikana.



Useimmat, 52 % osallistuu toimintaan hyvässä seurassa, ystävän 
tai puolison kanssa. Yksin osallistuvien määrä on lisääntynyt 

vuoden 2004 kyselystä 35 osuudesta 42 %.
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Jäsenyyteen liittyviä taloudellisia etuja pitää tärkeänä 19 % vastaajista. 
Perhehenkisyyttä piti tärkeänä 5 % vastaajista, huomioitavaa on, että 1997 luku 
oli 21 % ja 2004 tulos 9 %.

Latu & Polku –lehti koetaan tärkeimmäksi jäseneduksi 43 %, oman yhdistyksen 
tiedote tai jäsenlehti on tärkeä 24 % vastaajista. 

Suomen Ladun neuvottelemia jäsenetuja sekä tapaturmavakuutusta piti
tärkeänä 20 % vastaajista.



Tärkeimpänä asiana latuyhdistyksen toiminnassa pidetään liikunnan ja 
ulkoilun edistämistä.

Vastaajista 65 % tunnustaa tämän seikan merkityksen. 

Toinen enemmistö 49 % osuudellaan pitää tärkeänä oman liikuntaharrastuksen 
ylläpitämisen, melkein yhtä tärkeänä pidetään myös 47 % yhdessä tekemistä.

Uudet retki- ja matkakokemukset ovat tärkeitä 40 % vastanneista.
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Eri toimintamuodot tasapainossa. Kokonaisuuden kannalta on 
positiivista, että mikään toimintamuoto ei saa liian suurta 
painoarvoa. Erittäin laaja toimintakenttä näyttää tästäkin 

näkökulmasta tasapainoiselta.
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Retkiä lähiseudulle, liikuntalomia ja hiihtokouluja kaivataan. 
Lähes jokaisessa tapahtumalajissa ollaan menty parempaan 

suuntaan edelliseen tutkimukseen verrattuna, vaikkakin 
tapahtumia toivotaan lisää.
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Suomen Latua pidetään aikaansa seuraavana ulkoilun 
puolestapuhujana

• Jäsenet liittävät järjestöön myönteisiä mielikuvia.

• Muodin mukaan toimiva, nuorekas, uudistushenkinen, aikaansa seuraava, aikaan 
saava, iloinen.

• Yleensä järjestössä kuin järjestössä runsaalla kymmenellä prosentilla suhde 
organisaation jää niin ohueksi, että on vaikeuksia arvioida järjestöä.

• Kokonaan vailla mielipidettä vastanneista oli, paikallistasolla 14 % ja Suomen 
Latu yleensä 18 %. Kyseessä on suhteellisen merkittävä osuus jäsenistöstä ja 
siinä mielessä on negatiivista, että näinkin monella on vaikeuksia liittää omaan 
järjestöönsä minkäänlaisia ominaisuuksia.
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Ominaisuuksia pyydettiin liittämään järjestöön sekä sen valtakunnallisen että 
paikallisen toiminnan näkökulmasta. Vaikka edellä mainittujen 

ominaisuuksien osalta onkin havaittavissa jonkin verran eroja, ne kuvaavat 
hyvin toiminnan molempia tasoja.
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Latulaiset liikkuvat ahkerasti, mutta kohtuudella.
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• Suomen Ladun jäsenet ovat innokkaita liikkujia. Yli kolmasosa liikkuu päivittäin
ja selkeä enemmistö vähintään kolme neljä kertaa viikossa. 

• Harvat liikkuvat veren maku suussa. Vain 14 % kertoo hengästyvänsä 
ja hikoilevansa runsaasti liikuntasuorituksen aikana.

• Hyvän olon ja mielen saavuttaminen on latulaisille tyypillinen liikuntasuorituksen 
yhteydessä saavutettava tunne.

• Jälkeenpäin olo vielä paranee, liki 80 % tunteen olonsa erittäin tai jossain 
määrin myönteiseksi  liikunnan jälkeen.



Hiihto talven ykköslaji, kävely, sauvakävely, pyöräily ja vaellus 
kesän suosikkeja.

Eniten uusia harrastajia löytyy avantouinnin, kuntosalien käyttäjien sekä sauvakävelijöiden 
keskuudesta. Samojen lajien kohdalla on ollut tasaista kasvua 1997 tutkimuksesta lähtien. 
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• Raitis ilma ja kunnon ylläpitäminen keskeisiä perusteita 
liikuntaharrastukselle

• On perusteltua sanoa, että omakohtaisen liikunnan motiivit 
eivät ole juurikaan muuttuneet tutkimusten välisenä aikana.

• Vastaajista yli 35 % oli kuluttanut viimeisen vuoden aikana 
omiin harrastus- ja liikuntavälineisiin yli 200 €, näistä 10 % 
panosti välineisiin yli 600 €.

• Monet ovat myös lomailleet liikunnallisesti. Liikuntaloma 
kotimaassa on lisännyt suosioitaan edelliseen tutkimukseen 
verrattuna peräti 12 %.

• Kotimaassa liikuntalomaa haluaisi viettää 53 % vastaajista. 



Jäseninformaatio Suomen Ladussa 
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• Joka neljäs lukee Latu & Polku –lehden huolellisesti kannesta kanteen ja melko 
tarkkaan lukee 60 % vastaajista.

• Voidaan sanoa, että lehti lukeutuu luetuimpien lehtien joukkoon.

• Lehteä säilytetään muutamia kuukausia, puolet vastaajista säästää lehden.

• Sähköistä viestintää harrastetaan, (e-mail, Facebook), mutta vierastetaan osana 
latuviestintää.

• Sähköistä latupostia toivoo saavansa 53 % vastaajista.

• Satunnaisesti tietoa Suomen Ladun nettisivuilta käy hakemassa 90 % 
vastaajista, siis melkein kaikki jäsenemme.

• Edelliseen tutkimukseen verrattaessa sähköisen viestinnän käyttäjät ovat 
siirtyneet viikoittaisesta käyttäjästä päivittäiseksi käyttäjäksi.



Vastaajien rakennetietoja, ”tyypillinen latulainen”
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Suomen Ladun jäsenet ovat pääosin kokenutta ja varttunutta joukkoa. 
Tutkimukseen vastanneista yli 60 % on jo 56 vuotta täyttäneitä.
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Vastaajien rakennetietoja, ”tyypillinen latulainen”
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Ikäjakauma vaikuttaa suoraan vastaajien elinvaiheeseen. Useimmat, puolet asuu 
puolison kanssa kahdestaan. Yksin vastaajista asuu kolmannes, vuonna 2004 
yksinasuvia oli 25 % vastaajista.

Vielä työelämässä mukana jäsenistöstä on reilut puolet ja eläkeläisiä liki 40 %. 
Vuoden 2004 luvut olivat, työikäisiä 65 % ja eläkeläisiä 27 %.
(Suomen väkiluvusta 17 % on eläkeiässä, Tilastokeskus/2009.)

Latulaiset ovat varsin aktiivista joukkoa, sillä vain n. neljännes ei kuulu mihinkään 
muuhun järjestöön tai harrasta minkään muun yhteisön piirissä.


