
SRL:n Seurakyselyn tuloksia kevät 2020

Kysely toteutettiin huhtikuussa 2020 koronan pysäytettyä seuratoiminnan

Vastauksia 257 kpl (liitossa seuroja 509 kpl)

Vastaajat olivat tasaisesti ympäri Suomen

Vastaajista 56% oli alle sadan jäsenen seurasta
25% alle 50 henkilön seuroista

25% 50 -100 henkilön seurasta

20% 150-300 jäsenen seurasta



Seuran toiminta koronapandemian aikana?

28%:lla vastanneista seuroista oli edelleen toimintaa

72% → ei toimintaa

Mitä toimintaa?

kokouksia, perus talliarkea, tuntitoimintaa, valmennuksia, 
videoluentoja, somekilpailuja, tulevaisuuden suunnittelua jne.



Miten koronapandemia on vaikuttanut seuranne 
toimintaan?

PERUTTU TAI SIIRRETTY

Kilpailut, tapahtumat, kokoukset, kaikki!

“Kevään kisat peruttu, vuoden tärkein, suosituin ja tuottavin vapputapahtuma peruttu, lasten

hevoskerhot ja kepparileiri peruttu, talkootoiminta on hyvin pienimuotoista, kevätkokousta

jouduttu siirtämään, hallituksen kokoukset siirtyneet tulevaisuuteen. Toiminta on tällä hetkellä

hiipunut kokonaisuudessaan.”



Miten koronapandemia on vaikuttanut seuranne 
talouteen?

Ei ole vaikuttanut (82 kpl) – tulot ovat vähentyneet mutta myös menot

“Talous kuollut kuin seinään. Jäsenmaksut ehkä 15% seuran tuotoista, kisat ja tapahtumat tuovat 80%. 
Nämä kokonaan poissa nyt.”

“Tulovirta on pitkälti riippuvainen kilpailutapahtumista, eli käytännössä seuran tulot on nollissa. Valtaosa
menoista liittyy kilpailutoimintaan, joten myös menobudjetti on onneksi pienentynyt.”

→ Seuran toiminta vähenee, koska rahat vähenee



Oletteko jo suunnitelleet toimintaa
koronapandemian jälkeiseen aikaan?

73,2 %

23,7 %

3,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Kyl lä

Ei

En osaa sanoa

Uusi suodatin (KA:1.3, Hajonta:0.52) (Vastauksia:257)



Oletteko jo suunnitelleet toimintaa
koronapandemian jälkeiseen aikaan?

Osa seuroista on etsinyt koronan jälkeen uudenlaista toimintaa 
esim. hyvää mieltä hevostellen päivä, 

latotanssit, 

poniagilityä, 

leffateatteria



Miten arvioitte koronapandemian vaikuttavan
seuranne toimintaan, jäsenmäärään ja talouteen

pitkällä aikavälillä?

Vaikuttaa – ei vaikuta, molempia vastauksia oli tasaisesti



Miten seuranne toiminta on muuttunut
viimeisen viiden vuoden aikana?

33,5 %

49,8 %

16,7 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Lisääntynyt

Pysynyt ennallaan

Vähentynyt

Uusi suodatin (KA:1.83, Hajonta:0.69) (Vastauksia:257)



Miten seuranne toiminta on muuttunut
viimeisen viiden vuoden aikana?

83% kertoo toiminnan lisääntyneen tai 

pysyneen ennallaan

→ kilpailuja ja tapahtumia järjestetty enemmän



Onko vapaaehtoisten määrä
seurassanne?

16,0 %

51,8 %

32,3 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

Lisääntynyt

Pysynyt ennallaan

Vähentynyt

Uusi suodatin (KA:2.16, Hajonta:0.68) (Vastauksia:257)



Vapaaehtoisten määrä

68% pysynyt ennallaan tai lisääntynyt
“Talkooporukan arvostaminen ja siitä huolehtiminen, annettu nuorten itse järjestää

ja näillä saatu porukkahenki aikaan. Yhdessä tekemisestä on tullut kiva.”

“Pidämme huolta että seurassa on hyvä olla ja että kaikki ovat tervetulleita osallistumaan sen verran
mitä haluavat juuri sellaisina kuin ovat.”

“Vapaaehtoisten innostaminen mukaan on todella työtä ja taitoa
vaativaa johtamista.”



Jäsenmäärän kehitys

85% ennallaan tai lisääntyy

Seuran jäsenmäärä korreloi suoraan ratsastuskoulun asiakkaiden määrän kanssa.

Seuran oma aktiivinen toiminta vaikuttaa suuresti jäsenmäärään.

“Panostus lapsiin ja nuoriin tuottaa parhaimman tuloksen.”

“Ponikerho kasvattaa uusia hevosihmisiä.”

“Paras jäsenhankinta muoto on ollut puskaradio. Kivaa tekemistä kivalla porukalla.”

“Oikeita asioita tekemällä tulos syntyy itsestään. 
Meillä ei ole tavoitteita seuran jäsenhankinnan suhteen, mutta hyvää seuratyötä tekemällä muiden

seurojen ja yhteisöjen kanssa jäsenmäärä lisääntyy varmasti.”



Jäsenmäärän kehitys - haasteita

“Kaikki tallillakävijät pitäisi saada liittymään jäseniksi. On vaikea perustella jäsenen muita etuuksia
vakuutuksen lisäksi. Useimmilla on omat vakuutukset kunnossa siihen saakka kun jotain tapahtuu.”

“Puhutaan tyhjiä korulauseita läpinäkyvyydestä ja yhteistyöstä.” (liiton viestintä)

“Yritämme saada toimintaa näkyväksi ja kaikki harrastajat liittymään seuraan.”

“Pieni paikkakunta ja rajallisesti harrastajia, luo haasteen jäsenhankintaan.”

“Tulevaisuudessa tulisi kehittää seuran tarjoamia palveluita ja harrastusmahdollisuuksia laajemmiksi,
jotta saataisiin lisää jäseniä.”

“Tavoite on kuitenkin pysyä melko pienenä seurana.”



Digitalisaation mahdollisuudet seuratoiminnassa

80% käyttää jo tai suunnittelee käyttävänsä

Eniten hyödynnetty kokouskäytännöissä ja yleisessä tiedottamisessa.

Ei hyödyntäjät:

- eivät kokeneet tarpeelliseksi toiminnan kannalta
- ei resursseja tai voimavaroja juuri nyt

Tulevaisuudessa aiotaan käyttää pääosiin etäkokouksiin. Osa myös koulutuksiin. 



Digitalisaation mahdollisuudet seuratoiminnassa

Mikä auttaisi hyödyntämään?

Suurin osa ei osaa sanoa (49), tai ei koe tarvetta tai tarvitse apua. 

Ne jotka kaipaavat apua tai tukea, 

toivovat ohjeita, koulutusta, vinkkejä, valmiita pohjia ja järjestelmiä.



Seuran viestintä sekä koulutus- ja 
materiaalitarpeet

Ratsastajainliitto lähettää seuroille kahden viikon välein sähköisen
uutiskirjeen. Luetko sitä?

59,1 %

55,3 %

0,4 %

1,6 %

3,1 %

5,1 %
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Kyl lä

Kyl lä ja jaan saamaani t ietoa myös eteenpäin

En lue, mutta jaan eteenpäin

En lue, enkä jaa

En saa ni i tä

Vapaita kommentteja uut isk ir jeeseen l i i t tyen:

Uusi suodatin (KA:1.79, Hajonta:1.17) (Vastauksia:257)



Viestintä

Lähes kaikki seuroille menevän uutiskirjeen saajat myös lukevat sitä, ja noin puolet jakaa myös 
eteenpäin

70 % kertoo hyödyntävänsä sen sisältöjä omassa tiedotuksessaan

Ne, jotka eivät hyödynnä sitä, eivät usein koe sisältöä heille tarpeelliseksi

Tärkeimmät seurojen omat viestintäkanavat ovat Facebook, nettisivut ja sähköposti

SRL:n toivotaan viestivän seuroille eniten sähköpostitse, uutiskirjeellä, facebookissa ja nettisivuilla



Mitä koulutustarpeita seurallanne
on?

20,2 %

22,2 %

10,1 %

14,8 %

33,1 %
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Digitaal iset palvelut

Vapaaehtoisten innostaminen

Kilpai lusäännöt

Lasten ja nuorten toiminta

Jotain muuta, mitä

Uusi suodatin (KA:9.31, Hajonta:4.38) (Vastauksia:257)



Materiaalit
Kaikki materiaalit saivat enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta, 

mutta monet tärkeätkin materiaalit ovat huonosti tunnettuja

Eniten plussaa saivat videot (Kohtaa hevonen ym.), sääntökoulutusmateriaali, 
Nouse Ratsaille –opas ja SRL100-materiaali.

Huonoiten tunnetut materiaalit ovat Ratsastuksen käsikirja, Innostu 
ratsastuksen seuratoiminnasta –video ja Yhtä jalkaa reilun pelin materiaali

Käsikirja ymmärrettävää (rajattu kohderyhmä), em. Video ja ReiluPeli pitää tehdä 
seuroille tutummaksi

Sääntökoulutusmateriaali oli ainoa, johon alle puolet vastaajista vastasi ”en osaa sanoa”. 
Muut materiaalit ovat yli puolelle vastaajista vieraita

→materiaaleja on mainostettava säännöllisesti ja 
enemmän

Yli puolet toivoo materiaalia sähköisessä ja mahdollisesti itse muokattavassa 
muodossa (81 %) ja tulostettavassa muodossa (69 %). Myös painettua 

materiaalia toivotaan paljon (45 %)



Terveisiä liittoon

“Liitto näyttäytyy monille pienemmille seuroille ja etenkin niiden jäsenille etäisenä, ja myös kalliina.”

“Materiaalit, viestintä ja seurojen tukeminen murheellisen huonolla tolalla.”

“Toivon että voisin kokea, että liittoa arvostaa seurojen tekemää valtavaa vapaaehtoisesti tekemää
työmäärää SRL:n jäsenten eteen.”

“Varmasti apua ja tietoa olisi saatavilla enemmän kuin itse ehtii sitä hakea.”



Terveisiä liittoon

Kokonaisuudessaan n. 80% palautteesta oli positiivista ja kannustavaa!

“Kiitos että kysytte mitä kuuluu!”

“Kiitos, apua olemme saaneet. Jos on ongelmia, on helppo ottaa yhteyttä.”

“Kaiken myllerryksen jälkeenkin toiminta liitossa on sujunut hyvin ja ammattitaitoisesti näin
ulkopuolelta seurattuna.”

“Tsemppiä vaan kaikille ja voimia haastavassa työssänne. Meillä on kaikesta huolimatta hieno 100 
vuotias liitto.”



Kiitos!

seurakehittajat@ratsastus.fi


