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Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

 Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset 
yhdistykset ovat kehittyneet klubikabinettikokoontumisista jäsentensä 
mielenkiinnosta ja vapaa-ajasta kilpaileviksi yhteisöiksi, ja miten tätä ke-
hityskulkua voi ohjata sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi.  

 Työssä selvitetään ja analysoidaan, miten paikallisyhdistystoiminta on 
muuttunut viimeisten sadan vuoden aikana ja mikä sen tulevaisuus 
jäsenkuntaa palvelevana voittoa tavoittelemattomana, vapaaehtoisvoimin 
ylläpidettynä vapaa-ajanharrastus-, koulutus- ja verkostumistoimintana on.   

 Työssä tarkastellaan sosiaalisen median luomia mahdollisuuksia ja uhkia 
perinteiselle yhdistystoiminnalle sekä sitä sosiaalista pääomaa, jota tällaisin 
keinoin voidaan kartuttaa.  

 Työssä tutkitaan, miten em. kehityskulku on vaikuttanut case-yhdistyksen 
toimintaan sekä sen toiminta-alueen teollisuuden ja kaupan kehitykseen ja 
suuntautumiseen.  

 Työssä analysoidaan tätä vuosikymmenten mittaista yhteiskunnallista 
vaikuttamistyötä ja sen taustoja sekä tuloksia ja tulevaisuutta. 

 Työssä perehdytään case-yhdistyksen nykytodellisuuteen ja selvitetään, millaisia 
yhteiskunnallisia vaikuttajia akateemiset, koulutustaustaiset ammatilliset 
yhdistykset ovat olleet ja millaisiksi koetaan tällaisen vaikuttamistyön tarve, 
keinot ja mahdollisuudet nyt ja tulevaisuudessa. 
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Teknillisten yhdistysten historiasta nykypäivään – katse tulevaisuudessa 



Tutkimustyön aikataulu 

Aineiston 
kokoaminen 

Kirjoitus- ja 
analysointi-

työ 

Aineiston 
työstäminen 

Kirjoitus- ja 
analysointi-

työ 

Tarkentavat 
analyysit 

Kirjoitus- ja 
analysointi-

työ 
Valmis työ 

kesäkuu -
lokakuu 2015 

tammikuu -
kesäkuu 2014 

heinäkuu -
marraskuu 2014 

kesäkuu -
marraskuu 2016 

joulukuu 
2016 

joulukuu 2015 - 
toukokuu 2016 

joulukuu 2014 -
toukokuu 2015 

jsa 2014 

• tammikuu-joulukuu 2014: arkistojen aarteet esiin 
• huhtikuu-toukokuu 2014: kyselylinkki sähköpostitse, webissä, Facebookissa… 



Kohderyhmä:  
• satunnaisotannalla 4000 vuosi-, 2000 eläkeläis- ja 500 opiskelijajäsentä 
• somen kautta rajoittamaton linkki 
• lopullisessa lomakeversiossa kysymykset näytetään yksitellen: mikäli 

jatkokysymykset eivät koske vastaajaa hänen aiemman vastauksensa perusteella, 
tapahtuu siirtymä kyseisten kysymysten ohi seuraavaan kysymyskokonaisuuteen 
(esim. jäsenyyksien suhteen: ei jäsen  ei erityisiä jäsenyyskysymyksiä) 
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Kiitos! 

https://www.webropolsurveys.com/S/D0BC083065D92603.par 


