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• Vaasan Teknillinen Seura ry, puheenjohtaja ja tiedotusvastaava, 
www-sivusuunnittelija ja ylläpitäjä (2003-), isäntä (1999-2002) 

• Tekniikan akateemiset TEK, valtuuston ja hallituksen varajäsen 
(2014-) (kultainen ansiomerkki 2014) 

• AKAVAn Pohjanmaan aluetoimikunta, jäsen; työllisyys- ja 
innovaatiot -työryhmän jäsen 2009-2012, puheenjohtaja 2003-
2004; 1. varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsen 2001-2002, 
aluekehitystyöryhmän jäsen 2005-2006; AKAVAn Vaasan 
aluetoimikunnan aluetiedottaja ja työvaliokunnan jäsen 1999-
2000; AKAVAn Kuopion aluetoimikunta, jäsen 1995-1996 
(hopeinen ansiomerkki 2012) 

• Suomen Ekonomiliitto SEFE ry, hallituksen jäsen 2008-2009; 
ekonomibrändin kehittämistyöryhmän puheenjohtaja 2005; 
järjestöpalvelutoimikunnan jäsen 2005-2007; 
koulutuspoliittisen toimikunnan jäsen 2002-2004 ja 2008-
2009, nimitystoimikunnan jäsen 2006 ja toimikuntien 
arviointi- ja kehittämistyöryhmän jäsen 2004 (hopeinen 
ansiomerkki 2007) 

• Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry, puheenjohtaja ja 
Internet-vastaava 2000-2009 sekä tiedotevastaava ja 
työmarkkinayhdyshenkilö 1998-2006; varapuheenjohtaja 1999 

• Pohjois-Savon Ekonomit ry, puheenjohtaja 1995-1996; 
varapuheenjohtaja ja työmarkkinayhdyshenkilö 1994 

Kiinnostus ja kokemus tutkimuskentästä 

Yhdistystoiminta-
aktiivi 

 
Yhdistystoiminta-
verkostoaiheinen 

väitöskirja  
Kuopion yliopisto 
sosiaalipolitiikka 

2009 

Tausta 



Kyselytutkimus toukokuussa 2014 

Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten parissa 
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 Kyselyaika toukokuu 2014 

 Otos TEKin: 
 4000 vuosijäsentä 

 2000 eläkeläisjäsentä 

 500 opiskelijajäsentä 

 Kyselykutsut sähköpostitse ja Facebookin kautta 
 Vastanneita 565  

 
 TEK on noin 72 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien 

järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja 
muita yliopistotutkinnon suorittaneita. Jäsenistä n. 24 000 on opiskelijoita. 
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Miten perinteisesti yhteiskunnallisesti vaikuttaviksi 
koetut tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset 

yhdistykset ovat kehittyneet aikojensa 
sikarintuoksuisista klubikabinettikokoontumisista 

sosiaalisen median keskellä jäsentensä 
mielenkiinnosta ja vapaa-ajasta kilpaileviksi, 

vaikutusvallaltaan silti yhä keskeisiin toimijoihinsa 
profiloituviksi sosiaalisiksi yhteisöiksi, ja miten tätä 

kehityskulkua voi ohjata sosiaalisen pääoman 
kartuttamiseksi? 
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1912 
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 elettiin itsenäisyytemme alkuvuosia 

 sähkövalaistus oli ylellisyyttä 

 keskuslämmitys oli kaupunkien harvinaisuus 

 vesijohtoverkostoja vasta rakennettiin 

 viemäriverkoston tarpeellisuutta pohdittiin 

 puhelimia oli vähän, mutta kirjeitä ja sähkeitä 
lähetettiin 

 tekniikan alalla ei ollut vakiintunutta 
suomenkielistä sanastoa (STS laati sitä) 
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1914 
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1915 



 

Suomalaisuus- ja 
yhdistystoimintahenki  

olivat voimissaan! 
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 Sekä tekniikan että kauppatieteiden alan 
korkeakoulututkinnon suorittaneet perustivat nk. 
maaseutuyhdistyksiä Helsingissä toimineiden alan 
yhdistysten ala- tai haaraosastoiksi 1900-luvun 
alkuvuosikymmeninä 

 

 Suomenkielisten Teknikkojen Seura  Suomalaisten 
Teknikkojen Seura  Suomen Teknillinen Seura  Suomen 
Teknillinen Seura STS + Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien 
Liitto KAL  Tekniikan akateemiset TEK 

 

 Ekonoomiyhdistys  Suomen Ekonomiliitto – Finlands 
Ekonomförbund SEFE  Suomen Ekonomit 
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 Kerättiin rahaa alan korkeakoulutukseen, opiskelijahuoneisiin 
ja ”tehtiin propagandaa” pääkaupungin ulkopuolella 
annettavan alan koulutuksen puolesta 

 

 vaasalaisekonomit mm. myivät tupakkaa, kardemummaa ja 
nailonsukkia Kauppakorkeakouluun rakennettavan ”Vaasan 
huoneen” eli opiskelija-asuntohuoneen rahoittamiseksi 

 

 Vaasan Teknikkojen Seura puolestaan taisteli menestyksekkäästi 
teollisuuskoulurakennuksen ja suomenkielisen opetuksen 
puolesta 



 Yhdistysten puuhamiehet haaveilivat omista 
kokoontumistiloista, omasta klubihuoneistosta - 
”Seuran omasta huoneustosta” 
 Kokoustilat 

 Juhlatila 

 Ravintola 

 Pääkaupunkiseudulle liikematkoillaan tulevien jäsenten 
majoitustila 

 
 … ja on aikanaan rakennettavassa huoneustossa oltava paksut 

matot, samettiverhot sekä mukavat nahkasohvat… 



1922 
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1924 



 

Perustamis-
vuodet  

sosiaalinen 
tilaus 

Teknillisille Seuroille oli selvä 
sosiaalinen tilaus:  
• suomalaisuusaate 
• tarve suomenkieliseen 

koulutukseen ja terminologiaan 
• tahto koota samanhenkisiä, 

samankaltaisen tutkinnon 
suorittaneita yhteen 

• esitelmät, luennot ja 
yritysvierailut merkittäviä 
tiedonsaantiväyliä  

• koulutuksen tarjoamista alueelle 
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Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

alkupuolella 

Esitelmiä ja 
yhteiskunnallista 

vaikuttamista, 
yhteydenpito kirjeitse, 
lehti-ilmoituksen tai 
sähkeen välityksellä 

suosittelijat, 
klubimaisuus 

1919 
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1919 
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1920 



1920 
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1921 



 

 

Kasvun ja 
vaikutusvallan 

vuodet 

 aseman 
vakiinnutta-

minen 

Alueseurat merkittävinä 
paikkakuntiensa 
yhteiskunnallisina vaikuttajina 
• annettiin lausuntoja niin 

katujen nimistä kuin 
rakennusjärjestyksestä, 
edistettiin alan koulutusta, ja 
sotien jälkeen esim. Vaasassa 
oltiin aloitteellisia mm. 
Asevelikylän perustamiseksi 
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Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

puolivälissä 

Koulutusta, 
vuosijuhlia ja 

kuukausikokouksia, 
yhteydenpito yhä 

kirjeitse, sähkeitse tai 
lehti-ilmoituksen 

kautta  

ammattiylpeys, 
yhteisöllisyys 

Yhteisiä illanviettoja, juhlia ja 
koulutusta sekä yritysvierailuja – 
vahvan yhteisöllisyyden 
rakentaminen 
 
• ajankohtaisesitelmiä 

kuukausikokouksissa 
• vuosijuhlia 
• valtakunnallisia koulutus- ja 

juhlatilaisuuksia 
• voimakas yhteiskunnallinen kehitys 
• Paikalliset teknilliset seurat 

kaipasivat yhä omia kokoustiloja – 
STS sellaiset jo rakensi 
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1947 
1950 
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1962 



Kilpailun 
vuodet 

uudet haasteet 

Lukuisia uusia vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia 
 
• Miten yhdistystoiminta ja 

vapaaehtoinen talkootyö yhteisön 
hyväksi pystyy kilpailemaan 
muitten harrastusvaihtoehtojen 
kanssa? 
 

• Yhdessä tekemisen uudet haasteet 
ja tavoitteet – tekemisen 
mielekkyyden merkitys korostuu 
entisestään. 
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Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

loppupuolella 

Yritysvierailuita ja 
ajankohtaisesitelmiä, 

yhdistyksille 
jäsenkirjeiden rinnalle 

www-sivut ja 
sähköpostilistat 

kiristyvä kilpailu 
vapaa-ajasta 

Ajankohtaiskoulutusta sekä 
yritysvierailuja, yhä enemmän 
kilpailua vapaa-ajasta 
 
• Lehti-ilmoittelu hiipuu, 

jäsenkirjeitten rinnalle 
ensimmäiset www-sivut ja 
sähköpostilistat 
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Avoimuuden 
vuodet  

henkilöverkostoista 
sosiaaliseen 

mediaan 

Klubien takahuoneista 
sosiaaliseen mediaan 
 
• Sosiaalinen media mahdollistaa 

osallistumisen aiempaa 
vaivattomammin, säästä, 
etäisyyksistä ja osin 
ajankohdastakin riippumattomalla 
tavalla.  
 

• Mutta toimiiko some tässä lopulta 
yhdistävänä vai erottavana tekijänä 
tehdessään henkilökohtaisesta 
tapaamiskontaktista jossain 
suhteessa aiempaa 
tarpeettomamman? 
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Yhdistystoiminta 
2000- 

Yritysvierailuita, 
virkistystoimintaa ja 

verkottumista, 
yhdistykset vähitellen 

yhä laajemmin 
sosiaaliseen mediaan 

uusyhteisöllisyys? 

Virkistystoimintaa ja verkottumista, 
yritysvierailuita, seminaareja ja 
vuosijuhlia 
 
• Jäsenkirjeitten määrä vähenee, 

viestintä yhä enemmän www-sivujen 
ja sähköpostilistojen kautta 
 

• Perinteisten 
yhteydenpitomenetelmien rinnalle 
Facebook ja LinkedIn sekä 
harvakseltaan Twitter 
• Instagram?  
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Tulevaisuuden 
vuodet  

uudet tuulet? 

Minne seuraavaksi? 
 
• Osalle jäsenkunnasta 

virtuaaliyhteisöt voivat olla 
riittävä kollegiaalisen 
kanssakäymisen muoto, mutta 
osa arvostaa yhä tapaamisia 
saman kahvipöydän ääressä.  
 

• Joka tapauksessa 
yhdistystoiminta on osa 
suomalaista yhteisöllisyyttä ja 
toimintakulttuuria vielä 
pitkään. 
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kyllä

ei

en tiedä

en ole minkään TEKin kerhon,
alueseuran tai yritysyhdistyksen jäsen
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Alueseurojen toiminta yleensä

TEKin kerhojen toiminta yleensä

Yritysyhdistysten toiminta yleensä

Oman alueseurani toiminta (ellet ole jäsen, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen)

Oman TEKin kerhoni toiminta (ellet ole jäsen, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen)

Oman yritysyhdistykseni toiminta (ellet ole jäsen, voit siirtyä seuraavaan kysymykseen)
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Kokouskäytänteitä… 
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vuodesta 1919 lähtien 



Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

alkupuolella 

Esitelmiä ja 
yhteiskunnallista 

vaikuttamista, 
yhteydenpito kirjeitse, 
lehti-ilmoituksen tai 
sähkeen välityksellä 

Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

puolivälissä 

Koulutusta, vuosijuhlia 
ja kuukausikokouksia, 

yhteydenpito yhä 
kirjeitse, sähkeitse tai 

lehti-ilmoituksen 
kautta  

Yhdistystoiminta 
1900-luvun 

loppupuolella 

Yritysvierailuita ja 
ajankohtaisesitelmiä, 

yhdistyksille 
jäsenkirjeiden rinnalle 

www-sivut ja 
sähköpostilistat 

Yhdistystoiminta 
2000- 

Yritysvierailuita, 
virkistystoimintaa ja 

verkostumista, 
yhdistykset vähitellen 

yhä laajemmin 
sosiaaliseen mediaan 

Yhteisöllisyyden kehittyminen kohti sosiaalista mediaa 

suosittelijat, 
klubimaisuus 

ammattiylpeys, 
yhteisöllisyys 

kiristyvä kilpailu 
vapaa-ajasta 

uusyhteisöllisyys? 
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