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Tausta 

 

Miten perinteisesti yhteiskunnallisesti vaikutta-

viksi koetut tekniikan alan koulutustaustaiset 

aatteelliset yhdistykset ovat kehittyneet aiko-

jensa sikarintuoksuisista klubikabinetti-

kokoontumisista sosiaalisen median keskellä 

jäsentensä mielenkiinnosta ja vapaa-ajasta 

kilpaileviksi, vaikutusvallaltaan silti usein yhä 

keskeisiin toimijoihinsa profiloituviksi sosiaali-

siksi yhteisöiksi, ja miten tätä kehityskulkua 

voi ohjata sosiaalisen pääoman 

kartuttamiseksi? 

MITÄ TUTKITTIIN? 
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TUTKIMUSAINEISTO 2014 

• opiskelijajäseniä 500 (7,7 %) 

• eläkeläisjäseniä 2 000 (30,8 %) 

• vuosijäseniä 4 000 (61,5 %) 

• Lisäksi facebook- ja web-sivulinkit 

• 565 vastasi määräajassa (8,7 %)  

Johanna Ahopelto ©  

42 % 

56 % 

1 % 1 % 

Vastanneiden ikäjakauma 

eläkeläinen vuosijäsen opiskelija ei kerro

Toukokuussa 2014 Internet-kyselykutsu sähköpostitse otannalle (yht. 6 500) 

TEKin jäsenistöstä 
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Ahvenanmaa

Ulkomaat

Etelä-Pohjanmaa, Keski-
Pohjanmaa ja Pohjanmaa

Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala

Kanta-Häme, Päijät-Häme ja
Kymenlaakso

Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja
Etelä-Savo

Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja
Lappi

Muu Uusimaa

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Pirkanmaa

Pääkaupunkiseutu

Ei kerro

VUODEN 2014 KYSELYN VASTAAJAT MAAKUNNITTAIN 
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MAAILMA, JOHON SUOMEN 

TEKNILLISET SEURAT SYNTYIVÄT, OLI 

KOVIN ERILAINEN KUIN TÄMÄ, JOSSA 

NYT ELÄMME… 

Johanna Ahopelto © 



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 

• autoistuminen oli vähäistä 

• tekniikan alalla ei ollut vakiintunutta suomenkielistä sanastoa - 

STS laati sitä 

 

TUOLLOIN 
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1914 
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1915 
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suomalaisuus- ja 

yhdistystoiminta-

henki  

olivat voimissaan 

--- 

Yhdistyslaki vuonna 

1919 
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PERUSTETTIIN NS. MAASEUTUYHDISTYKSIÄ 

• 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  alueelliset jäsenyhdistykset  Ekonomiliitto  Suomen 

Ekonomiliitto – Finlands Ekonomförbund SEFE  Suomen Ekonomit 



1922 
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1924 



Kyselyyn vastasivat välittömästi Vaasan Teknikkojen Seura, Suomen Konemestariliitto – Finska 

maskinmästare förbundet r.y., Suomen Paperi-insinööri Yhdistys, S. V. R. Konepajojen 

Työnjohtajayhdistys, Tampereen Teknilliset r.y., Åbo Teknici r.f. ja Oulun Teknillinen Seura. Joulukuun 

numerossa julkaistiin vielä marraskuun lehden painoon mentyä kyselyyn vastanneet: Suomen 

Teollisuusteknikkojen Liitto, Tampereen Teknillinen Seura – Tekniska Klubben i Tammerfors, Kemiska 

Sällskapet i Åbo, Tekniska Klubben i Kotka och Kymene Elvdal sekä Tekniska Klubben i Wasa. Siten 

maamme teknillisiksi alueseuroiksi voitiin laskea ilmoittautuneen kaikkiaan kaksitoista yhdistystä. 

Teknillinen 

Aikakauslehti 

1925a: 547 

  

Teknillinen 

Aikakauslehti 

1925a: 634 
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”MAASEUDULLA”: 

• Kerättiin rahaa alan korkeakoulutukseen, 

opiskelijahuoneisiin ja ”tehtiin propagandaa” 

pääkaupungin ulkopuolella annettavan alan 

koulutuksen puolesta 

• Vaasan Teknikkojen Seura taisteli menestyksekkäästi 

teollisuuskoulurakennuksen ja suomenkielisen opetuksen puolesta 

 

• vaasalaisekonomit puolestaan mm. myivät tupakkaa, kardemummaa ja 

nailonsukkia Kauppakorkeakouluun rakennettavan ”Vaasan huoneen” eli 

opiskelija-asuntolahuoneen rahoittamiseksi 
 



• Yhdistysten puuhamiehet haaveilivat omista kokoontumistiloista, 
omasta klubihuoneistosta - ”Seuran omasta huoneustosta”. 
STS:n huoneiston minimivaatimuksiksi listattiin: 

• kokoustilat 

• juhlatila 

• ravintola 

• Helsinkiin liikematkoillaan tulevien jäsenten majoitustila 

 

”Klubihuoneiston viihtyisyys on riippuva paitsi itse huoneiston laadusta mitä suurimmassa 
määrin kalustuksesta. Tähän seikkaan onkin tarkoitus kiinnittää paljon huomiota. Kalusto 
on saatava mahdollisimman arvokas ja tyylikäs. Huoneistossa täytyy olla 
nahkanojatuoleja riittävästi, mattoja, peli- y.m. pöytiä, arvokkaat verhot, kirjasto- ja 
lukusalit j.n.e.” 

Teknillinen Aikakauslehti 1928: 176 

SEKÄ HELSINGISSÄ ETTÄ ”MAASEUDULLA”: 
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STS:n vuokratilat 1929 Yrjönkatu 13:ssa. 

Vuokraa huoneistosta maksettiin vuoden 

1931 talousarvion mukaan 48 000 smk 

vuodessa eli vuoden 2015 rahassa 

15 690 euroa. 



 

 

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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1920 
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1921 



 

 

 

Kasvun ja 
vaikutusvallan 

vuodet 

 

 aseman 
vakiinnuttaminen 

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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1929  
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VTS YHTEISKUNNALLISENA TOIMIJANA 

(esimerkit 1936 ja 1946) 
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Vuonna 1944 Vaasan Teknikkojen Seura antoi Vaasan 

kaupunginhallitukselle sen pyytämän lausunnon Vaasan uusista 

kadunnimistä. Johtokunta oli paneutunut asiaan ja hyviä 

ehdotuksia löytyi, vaikkakin esitettiin toive, että asiaa pitäisi vielä 

voida harkita. Perustelutkin esitetyille nimille olivat selvät:  

 

”Käytännöllisyyssyyt vaativat, että katujen nimet ovat lyhyitä 

ja ennen kaikkea sellaisia, että niiden ääntäminen ja 

oikeinkirjoitus tuottavat mahdollisimman vähän vaikeuksia. 

Esimerkiksi sellaisia nimiä, kuin helsinkiläiset 

Nordenskiöldinkatu ja Tavaststjernankatu on tästä syystä 

pidettävä erehdyksinä, vaikkakaan asianomaisten 

suurmiesten merkitystä kukaan ei halunne kieltää.” 
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1947 
1950 



 

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 muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta kaipasivat 

yhä omia kokoustiloja – STS rakensi 

Insinööritalonsa (valmistui 1951) 
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UUSI INSINÖÖRITALO VALMISTUI 1951 

Vuonna 1959 teekkaritelevision taustavoimat perustivat Oy Tesvisio Ab:n, jonka suurin osakas oli STS. 

Tesvisio muutti Ratakadun Insinööritaloon, jonka juhlasaliin pystytettiin televisiostudio.  
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1962 



DIPLOMI-INSINÖÖRI JA ARKKITEHTI 1960-LUVUN 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUS 

Suomen Teknillisen Seuran jäsenkunnasta ”otettiin omakuva” 

vuonna 1964. Aineiston kokoamisen tavoitteena oli tarkka, 

todellisuutta vastaava kuva insinöörikunnan rakenteesta, sen 

taloudellisesta tilasta ja sen harrastuksista. Kyselyn kohteena oli 

noin 8 000 hengen insinöörikunta, josta 5 100 eli 63 % vastasi.  

 

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, sittemmin 

akateemikko Heikki Waris ja P. T. Paasikangas analysoivat aineistoa, 

jota käsiteltiin Teknillisen Aikakauslehden artikkeleissa vuosina 1965 

ja 1966. 

  

 
Waris 1965: 94; vrt. Teknillinen Aikakauslehti 1968e: 59–60 
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DIPLOMI-INSINÖÖRI JA ARKKITEHTI 1960-LUVUN 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUS 

Harrastukset (1964) 
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DIPLOMI-INSINÖÖRI JA ARKKITEHTI 1960-LUVUN 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUS 

Toimialoittain (1964) 
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DIPLOMI-INSINÖÖRI JA ARKKITEHTI 1960-LUVUN 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUS 

Osastoittain 

(1964) 

 

vrt.  

 

koulutusalat 

2013 
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DIPLOMI-INSINÖÖRI JA ARKKITEHTI 1960-LUVUN 

SUOMALAISESSA YHTEISKUNNASSA -TUTKIMUS 

Kysyttiin siinä myös vaimojen töitä ;-) 
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1960-LUKU TOI MUUTOKSEN TUULIA TOIMINTAAN 

1965 

1966 
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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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Kilpailun vuodet 

 

uudet haasteet 
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Miten aktiivista alueseurasi
toiminta on

Jos alueseurasi toiminta
on heikkoa, onko siihen

pääasiallisena syynä

Alueseurasi
toiminnasta
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SUOMEN TEKNILLISEN SEURAN ALUESEURAKYSELY VUONNA 1974 
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VTS:ÄÄ OLI UHATA KATASTROFI 1980-LUVULLA… 

Pöytäkirjan 9 § kertoo illan mieleenpainuneimman 

tapahtuman: "PCI-Data Oy:n tarjoaman iltapalan ja 

Mimmin pariin jäivät lähes kaikki kokouksiin 

osallistuneet. Taitamattoman käsittelyn seurauksena 

Mimmi särkyi, mutta suurella vaivalla (Alkon lakko) 

hankittu sisältö saatiin pelastettua. Comico Oy lupasi 

hankkia uuden Mimmin."  

 

Lokakuussa 1985 voitiin jo kirjata pykälään 6 

seuraavaa: "Iltapalan ja Seuran tarjoaman Mimmin 

pariin jäi n. 25 jäsentä. Kevään viimeisessä 

kokouksessa rikkoutuneen Mimmin tilalle oli PCI Data 

Oy hankkinut uuden”. 

 
Hiironniemi 1985 
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1993 
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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, jäsenkirjeiden 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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VTS:lle omat tilat vihdoin vuonna 2007 



2015 
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VTS Facebookiin 2009 
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KOKOUSKÄYTÄNTEITÄ KLUBIEN TAKAHUONEISTA… 
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YRITYSVIERAILUJA, KOULUTUSTA JA JUHLIA 

VTS vuodesta 1919 lähtien 
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… SOSIAALISEEN MEDIAAN 
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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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OTETAANPA VÄHÄN VAUHTIA VUODESTA 

2006… 

… ja 2009 
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YHDISTYSTOIMINTAVERKOSTOT 

Ammatillinen yhdistystoiminta 

työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana 

 

2009 
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TUTKIMUSAINEISTO 2006 

• Kesäkuussa 2006 Internet-kyselykutsu sähköpostitse 28 679:lle 

TEKin jäsenelle 

• opiskelijajäsenet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle 

• 3022 vastasi määräajassa 

• vastausprosentti noin yksitoista (10,5 %)  

• Elokuussa 2006 Internet-kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse 

yhteensä 19 647:lle SEFEn jäsenyhdistysten jäsenelle 

• opiskelijajäsenet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle 

• 3 886 vastausta määräajassa 

• vastausprosentti noin kaksikymmentä (19,8 %)  
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JÄSENYYSPERUSTEKYSYMYKSET 2006 

• työttömyysturva oli suosituin yksittäinen jäsenyysperuste 

• vastaajille ei muistutettu IAET-kassa- ja SEFE/TEK-jäsenyyksien olevan 
toisistaan riippumattomia, sillä kyselyssä haluttiin myös selvittää 
jäsenkunnan tietoisuutta asiasta 

• avointen kysymysten eritellyt ykkössuosikit olivat jäsenetulehdet 

• erityisesti Talouselämä-lehti mainittiin lukuisia kertoja 

• ”Pakkolehdet” nousivat esiin myös negatiivisina 

• niiden sijaan toivottiin jäsenmaksualennuksia 
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YHDISTYSTOIMINTAVERKOSTOT  

–  
KLUBIEN TAKAHUONEISTA SOSIAALISEEN MEDIAAN 

Kyselytutkimus I toukokuussa 2014 Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten piirissä 

Kyselytutkimus II elokuussa 2015 Tekniikan akateemiset TEKin yhdistysluottamishenkilöiden piirissä 

Tutkimus valmistuu joulukuussa 2016 
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TEKin ja SEFEn merkitys jäsenilleen, kysely 2006 
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ALUEELLISEN JÄSENYHDISTYKSEN MERKITYS 

VASTAAJILLE 2006 
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• Kaikki SEFEn 

jäsenet ovat 

jonkin paikallis-

yhdistyksen 

jäseniä 

 

• TEKin jäsenistä 

pääosa ei kuulu 

mihinkään 

alueseuraan, 

kerhoon tai 

yritys-

yhdistykseen 



MIKÄ ON ALUESEURASI/KERHOSI MERKITYS SINULLE? 
Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja. 

Vastaajien määrä 2014: 314 

• olen eläkkeellä, joten excursiot kiinnostavat 

• ei merkitystä 

 

• myös linkki TEKkiin 

• Aalto-yliopiston myllerrysten yhteinen ymmärtämisyritys 
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JÄSENISTÖN TIEDONSAANTI JÄSENYHDISTYSTEN TOIMINNASTA 2006  

"Aktiivinen yhdistyksen vetäjä” 

"Sähköpostilista toimii erinomaisesti, ja yhdistyksellä hyvät kotisivut"  

"kirje kotiin, sähköpostilista, www-sivut; siinäkin on jo päällekkäisyyttä" 

"är det något jag inte vet så ringer helt enkelt upp föreningen." 

"Mitätön uutiskirje silloin tällöin ei ole kunnollista tiedon välittämistä."  
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• Ekonomilehdessä 

on vakiosivu(t) 

paikallisyhdistys-

uutisille ja 

jäsentilaisuuksista 

tiedottamiseen 

 

• TEK-lehdessä on 

suhteellisen 

harvoin 

alueseurauutisia, 

silti osa koki 

saavansa tietoa 

myös sitä kautta 



MITÄ KAUTTA SAAT TIETOA OMAN ALUESEURASI/KERHOSI TOIMINNASTA?  

Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja. Vastaajien määrä 2014: 314 

 

Avoimet vastaukset: muuta kautta, miten: 

•Facebook 

•Hallituksen kokoukset 

•Kutsuttu kirjeitse TEK:n jäseniä seuran 

tapahtumiin. 

•paikallislehti 

•sattumoisin 

•LinkedIn 

•Some 

•satunnaisilla sähköposteilla 

•kuulopuheina 

•kuukausikirjeet 

•kokouksissa 

•hallituksen jäsenenä ja tavatessa muitakin 

jäseniä paikkakunnalla, pienryhmät tekevät myös 

ehdotuksia tapahtumiin ja toteuttavat niitä 

•kaverini oli jäsenenä 

•postitse tulevat kutsukirjeet 

•johtokunnan kokoukset 
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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 

verkostoitumista, 
yhdistykset vähitellen yhä 
laajemmin sosiaaliseen 

mediaan 

Yhteisöllisyyden kehittyminen kohti sosiaalista mediaa 

suosittelijat, 

klubimaisuus 

ammattiylpeys, 

yhteisöllisyys 

kiristyvä kilpailu  

vapaa-ajasta 
uusyhteisöllisyys? 

Johanna Ahopelto © 
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• Kyselyaika toukokuu 2014 

• Otos TEKin 72 000 jäsenestä: 

• 4000 vuosijäsentä 

• 2000 eläkeläisjäsentä 

• 500 opiskelijaa 

 

• Kyselykutsut sähköpostitse ja Facebookin kautta 

• Vastanneita 565 (9%) 

KLUBEISTA SOMEEN -TUTKIMUS 

1 % 

41 % 

31 % 

25 % 

1 % 1 % 

-1930 1931-1950 1951-1970

1971-1990 1991- En halua kertoa
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VASTAAJAN SYNTYMÄVUOSI (N=565) 
-1930

1931-1950

1951-1970

1971-1990

1991-

En halua kertoa

0 100 200 300

7 

232 

176 

142 

4 

4 
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vuosijäseniä eläkeläisjäseniä opiskelijoita

Otanta 
61,54 % 

30,77 % 

7,69 % 

42 % 

56 % 

1 % 
1 % 

Vastanneiden ikäjakauma 

eläkeläinen vuosijäsen opiskelija ei kerro

Ikäjakauma suunnilleen ikäryhmittäin 

– eläkeiän saavuttaneiden ikä tai 

tavanomaiseksi katsottu opiskeluikä ei 

toki läheskään aina korreloi sitä, onko 

vastaaja todellisuudessa eläkkeellä tai 

(ja!) opiskelija 



VASTAAJAN SUKUPUOLI 

(N=565) 

Johanna Ahopelto © 

79 % 

21 % 

0 % 

mies (447) nainen (117)

en halua kertoa (1)

VASTAAJAN ASUINPAIKKA 

(N=565) 

yliopistopaikkakunta
Suomessa

teollisuuspaikkakunta
Suomessa

muu paikkakunta

ulkomaat

0 100 200 300 400

383 

145 

77 

7 

vastausvaihtoehdot eivät olleet toisiaan poissulkevia (n=612) 



TEKIN KERHON, ALUESEURAN TAI YRITYSYHDISTYKSEN 

JÄSENYYS (N=565) 

olen jäsen

olen ollut jäsen, mutta en ole enää, eron syy?

en ole koskaan ollut jäsen

en ole kuullutkaan TEKin kerhoista, alueseuroista tai…

0 50 100 150 200 250

223 

31 

221 

90 
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n % 

olen jäsen 223 39,47% 

olen ollut jäsen, mutta en ole enää, eron syy? 31 5,49% 

en ole koskaan ollut jäsen 221 39,12% 

en ole kuullutkaan TEKin kerhoista, alueseuroista tai yritysyhdistyksistä 90 15,93% 



TEKNIIKAN AKATEEMISET TEKIN 

KERHOT JA ALUESEURAT 

VUONNA 2013 

 

PRH:n poistettavien listalla 2016: 
Kanta-Hämeen Teknillinen Seura r.y. 

Kymenlaakson teknillinen yhdistys - 

Kymmenedalens tekniska förening r.y. 

Lappeenrannan Teknillinen Seura r.y. 

Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura ry 

Rauman Teknillinen Seura ry 

Savonlinnan diplomi-insinöörit ja arkkitehdit 

r.y. 

Suur-Savon Teknillinen Seura r.y. 

Tekniska Klubben i Jakobstad - 

Pietarsaaren Teknillinen Seura r.f. 

Turun Teknillinen Seura - Åbo Tekniska 

Sällskap r.y. 

Varkauden Teknillinen Seura r.y. 



Jyväskylän Teknillinen Seura

Kajaanin Teknillinen Seura

Kanta-Hämeen Teknillinen Seura

Kokkolan Teknillinen Seura

Kuopion Teknillinen Seura

Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys

Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit

Lapin Insinööri- ja Arkkitehtiyhdistys

Lappeenrannan Teknillinen Seura

Oulun Teknillinen Seura

Pietarsaaren Teknillinen Seura

Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura

Porin Teknillinen Seura

Raahen Teknillinen Seura

Rauman Teknillinen Seura

Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit

Suur-Savon Teknillinen Seura

Tampereen Teknillinen Seura

Turun Teknillinen Seura

Vaasan Teknillinen Seura

Varkauden Teknillinen Seura

Vuoksenlaakson Teknillinen Seura

Tekniska Klubben i Vasa

AboaTEK

Akateeminen Teekkarikerho

Arkkitehtikerho

Biotekniikan kerho

DIAS-kilta

Graafinen kerho

Heinolan DiA-kerho

Ilmailuinsinöörien kerho

Insinöörien rouvat

LVI-kerho

Maanmittausinsinöörien kerho

Naispolyteekkarit

KESSU

Rakentajainkerho

TEKNA naisakatemia

Traficum

Turun DI-kerho

MULJU

TEKin Yrittäjäklubi

Yritysyhdistys, mikä:

Jokin muu, mikä:
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2.       olen jäsen nyt

3.       olen ollut jäsen aiemmin

• Vastaajien määrät noudattelivat suhteessa 

yhdistysten jäsenmääriä  

• eniten vastauksia: Napoli, DIAS, VTS, TTS, PTS, 

OTS ja JTS 

46 % 

29 % 

14 % 
11 % 

jäsen nyt tai aiemmin 

alueseura

kerho

yritysyhdistys

muu

Johanna Ahopelto © 



YRITYSYHDISTYKSET JA MUUT, SIS. YLIOPISTOYHDISTYKSET 

• Automaatioseura 

• BioDI 

• Enson ylemmät toimihenkilöt 

• FACTE 

• Koneen kerho 

• Kunta TEK 

• MAL 

• MAL 

• MAL 

• MAL, matemaattisten aineiden liitto 

• Nesteen ylemmät toimihenkilöt 

• Nokia Tampere 

• Nosyt ry 

• Otaniemen TEK tutkijat (OTTI) 

• Otaniemen TEK-tutkijat 

• Otaniemen TEK-tutkijat ry 

• OTTI 

• OTTI 

• OTTI 

• Oulun yliopiston TEKkiläiset ry 

• Outokumpu Stainless Ylemmät toimihenkilöt r.y. 

• Outokumpu Stainless ylemmät toimihenkilöt ry 

• Paperi-insinöörit r.y. 

• Parempi avioliitto ry 

• PK eli Polyteknikkojen Kuoro, Porin Lyseon Seniorit,Porin 

Keilahalliyhdistys ry, Keilaseura Keka  53  ry, mm. 

• PVDI 

• PVDI 

• Rautaruukin Ylemmät Toimihenkilöt 

• Sairaalafyysikot ry 

• Satakunnan Tuottavuusyhdistys ry, Yyteri Golf ry ,Teljän Kamarikuoro ry 

• Suomen Automaatioseura 

• Sähköinsinööriliitto 

• TEK 

• Tekniska föreningen i Finland 

• Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) 

• TEKTUT 

• Tektut 

• TeliaSonera 

• tfif 

• tfif 

• tfif 

• TFiF Åboavdelningen 

• Tietojenkäsittelyliitto 

• työelämän arkkitehtiraati TAR 

• Työsuojeluhallinnon DI:t 

• VR DI:t ja Fingrid 

• VTSVYTEK 

• VTT_DI 

• Vuorimiesyhdistys ry 

• Wärtsilän ylemmät toimihenkilöt 

• Hangon Teollisuusyhdistys 

• MYT 

• NOSYT 

• PK eli Polyteknikkojen Kuoro, Porin Lyseon Seniorit,Porin 

Keilahalliyhdistys ry, Keilaseura Keka  53  ry, mm. 

• sähkökerho, yhteiskunnallis-taloudellinen kerho 

• useampi, kaikissa työpaikoissani 
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TARVITAANKO MIELESTÄSI TEKIN KERHOJA, ITSENÄISIÄ 

ALUESEUROJA TAI YRITYSYHDISTYKSIÄ? (N=565) 

Johanna Ahopelto © 

47 % 

4 % 

49 % 

kyllä (264) ei (25) EOS (276)



TOIMITKO TAI OLETKO JOSKUS TOIMINUT TEKIN KERHON, ALUESEURAN TAI 

YRITYSYHDISTYKSEN LUOTTAMUSTEHTÄVÄSSÄ? (N=564) 

80 % 

4 % 

2 % 
1 % 

0 % 7 % 

4 % 

2 % 

13 % 

En ole koskaan toiminut em.
luottamustehtävässä

Toimin parhaillaan alueseuran
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Toimin parhaillaan TEKin kerhon
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Toimin parhaillaan yritysyhdistyksen
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Toimin parhaillaan TEKin kerhon,
alueseuran tai yritysyhdistyksen tilin-
/toiminnantarkastajana

Olen aiemmin toiminut alueseuran
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Olen aiemmin toiminut TEKin kerhon
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Olen aiemmin toiminut yritysyhdistyksen
hallituksen/johtokunnan jäsenenä

Johanna Ahopelto © 



TEKIN KERHON, ALUESEURAN TAI YRITYSYHDISTYKSEN 

HALLITUKSEN/JOHTOKUNNAN JÄSEN, NYKYINEN TEHTÄVÄ (N=31) 

26 % 

6 % 

20 % 6 % 

6 % 

6 % 

3 % 

6 % 
21 % 

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

sihteeri rahaston-/taloudenhoitaja

jäsentilaisuusvastaava markkinointi-/viestintävastaava

työmarkkinavastaava isäntä

muu hallituksen/johtokunnan jäsen, mikä:
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LUOTTAMUSTEHTÄVÄT, JOITA MINULLA ON AIEMMIN OLLUT TEKIN 

KERHOSSA, ALUESEURASSA TAI YRITYSYHDISTYKSESSÄ: (N=88) 

25 % 

17 % 

14 % 

4 % 
6 % 1 % 

0 % 

3 % 

27 % 

3 % 

puheenjohtaja varapuheenjohtaja

sihteeri rahaston-/taloudenhoitaja

jäsentilaisuusvastaava markkinointi-/viestintävastaava

työmarkkinavastaava isäntä

muu hallituksen/johtokunnan jäsen, mikä: tilin-/toiminnantarkastaja
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KUINKA MONTA VUOTTA OLET OLLUT TEKIN KERHON, ALUESEURAN TAI 

YRITYSYHDISTYKSEN JOHTOKUNNAN/HALLITUKSEN JÄSEN? (N=88) 

40 % 

32 % 

28 % 

1-3 vuotta

4-10 vuotta

yli 10 vuotta
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MILLAISEKSI KOET TEKIN KERHO-, ALUESEURA- JA YRITYSYHDISTYSTOIMINNAN 

TÄMÄNHETKISEN NÄKYVYYDEN JA MIELEKKYYDEN? (N=377) 
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0   «   toiminnan näkyvyys   »   5 

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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TEKIN KERHO-, ALUESEURA- JA YRITYSYHDISTYSTOIMINNAN NÄKYVYYDEN 

JA MIELEKKYYDEN TOIVOTTAVA KEHITYSSUUNTA… 
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0   «   toiminnan näkyvyys   »   5 

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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nyt 

Tulevaisuudessa? 



ONKO OMA TEKIN KERHOSI, ALUESEURASI TAI YRITYSYHDISTYKSESI 

MUKANA SOSIAALISESSA MEDIASSA? (N=565) 

kyllä

ei

en tiedä

en ole minkään TEKin kerhon, alueseuran tai
yritysyhdistyksen jäsen

0 50 100 150 200 250 300 350

56 

50 

158 

301 
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21 % 

19 % 60 % 

kyllä (56) ei (50) en tiedä (158)



VASTAA SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN JOKO TEKIN KERHON, 

ALUESEURAN TAI YRITYSYHDISTYKSEN NYKYISEN, ENTISEN 

TAI TULEVAN JÄSENEN NÄKÖKULMASTA.  

 
Halutessasi voit vastata kahdesta tai kolmestakin näkökulmasta avaamalla 

kyselyn uudelleen. (N=264) 

39 % 

41 % 

20 % 

TEKin kerho

alueseura

yritysyhdistys
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17 % 
1 % 

82 % 

Miten sosiaalisen median mukaantulo on muuttanut 
TEKin kerhon, alueseuran ja/tai yritysyhdistyksen 

toimintatapoja? (n=217) 

parempaan suuntaan,
perustele

huonompaan suuntaan,
perustele

EOS

Sosiaalisen median mukanaan tuomina 

parannuksina mainittiin erityisesti 

tiedonvälityksen nopeutuminen, entistä parempi 

tavoittavuus sekä reaaliaikaisuus. Lisäksi 

sosiaalisen median käytön koettiin lisänneen 

osallistumismahdollisuuksia ja vähentäneen 

paperipostituksen tarvetta. Myös näkyvyyden 

koettiin parantuneen, palautteiden saannin 

mahdollistuneen, viestinnän tehostuneen ja 

osallistujaprofiilin muuttuneen.  

 

Kaikkiaan positiivisia puolia listattiin 27 

vastauksessa.  

 

Negatiivisia puolia nostettiin esiin kahdessa 

vastauksessa: ”joka paikkaan ei pidä tunkea 

somea” ja ”sosiaalinen media on paholaisesta, 

NSA:n hommaa”. 
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36 % 

8 % 

56 % 

Onko TEKin kerhon, alueseuran ja/tai yritysyhdistyksen 
tarpeellista olla mukana sosiaalisessa mediassa? (n=565) 

kyllä

ei

EOS

Sosiaaliseen mediaan myönteisesti suhtautuva 

enemmistö koki sen nykypäiväksi ja luontevaksi 

tiedonvälityskanavaksi, ”kaikkihan siellä ovat”, 

kun taas kielteisesti sosiaaliseen mediaan 

suhtautuvat esittivät perusteluinaan 

turvallisuusriskejä ja vaaraa liiasta julkisuudesta.  

 

 

 

 

Sosiaalinen media koettiin jäsenten keskinäisen 

vuorovaikutuksen parantajana, joustavana, 

nopeana ja nykyaikaisena 

tiedonvälityskanavana, joka myös tehostaisi 

aiemmissa vastauksissa huonohkoksi koettua 

näkyvyyttä.  

 

Positiivisia puolia listattiin 144 vastauksessa ja 

negatiivisia 40 vastauksessa.  
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75 % 

23 % 2 % 

Onko alueseurallanne/kerhollanne/ 
yhdistyksellänne webbisivut? 

(n=47) 

kyllä

ei

EOS

47 % 

53 % 

0 % 

Onko alueseurallanne/kerhollanne/ 
yhdistyksellänne Facebook-tili? (n=47) 

kyllä

ei

EOS

29 % 

65 % 

6 % 

Onko alueseurallanne/kerhollanne/ 
yhdistyksellänne käytössä jokin muu 
sosiaalisen median palvelu? (n=47) 

kyllä: LinkedIn
(x12), WhatsApp,
Google+

ei

EOS

0
10
20
30
40 30 

37 

3 
0 

Onko alueseurallanne/kerhollanne/ 
yhdistyksellänne käytössä sähköpostilista? 

(n=47) 

johtokunnan
kesken

jäsenkunnalle
tiedottamiseen

ei

EOS
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53 % 

21 % 

26 % 

Onko alueseuran/kerhon/ yhdistyksen tärkeää käyttää 
sosiaalista mediaa? (n=47) 

kyllä

ei

EOS

Myönteisesti vastanneet perustelivat 

näkemystään sillä, että sosiaalinen media 

helpottaa jäsenkunnan nopeaa tavoittamista ja 

muistuttamista jäsentilaisuuksista, sekä auttaa 

saamaan keskusteluyhteyden jäsenkuntaan.  

 

Sosiaalisen median koettiin olevan paitsi 

nykypäivää, ennen kaikkea nopea, ilmainen ja 

tehokas tiedotusväline. Realistisesti yksi vastaaja 

totesi, että ”yhdistyksen nettisivuja päivitetään 

vähemmän, joten nopea tiedotus hoituu fb:n (ja 

emailin) avulla”. 

 

 

Lisäksi todettiin, että ”tällä hetkellä some on usein 

tehokkain tapa tavoittaa nuorimmat jäsenet” ja 

että ”sosiaalisen median avulla tavoittaa parhaiten 

eri puolilla maata (ja maailmaa) olevat jäsenet; 

somen avulla saa myös omille viesteilleen 

näkyvyyttä muidenkin keskuudessa”. 

 

Kielteisesti sosiaaliseen mediaan suhtautuvat 

vastaajat perustelivat näkökantansa jäsenkunnan 

iäkkyydellä ja innostuksen puutteella. Lisäksi 

oletettiin, että harva jäsen kuitenkaan olisi 

aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa, joten 

sellaiselle ei nähty tarvetta. 
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31 % 

42 % 

0 % 

2 % 
8 % 

17 % 

Miten alueseuranne/kerhonne/yhdistyksenne some-
palvelut on organisoitu? 

johtokunnan/hallituksen omana talkootyönä, yksi vastuuhenkilö

johtokunnan/hallituksen omana talkootyönä, useampi kuin yksi vastuuhenkilö

johtokunnan/hallituksen omana korvattavana työnä

ulkopuolisena ostopalveluna

muuten, miten:

EOS
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VASTAAJIEN NÄKEMYKSET PAIKALLISYHDISTYSTEN 

TÄRKEIMMISTÄ TEHTÄVISTÄ 2006 

Johanna Ahopelto © 2009 



ammatillisen 
identiteetin ja 

yhteenkuuluvuuden 
vahvistaminen 

15 % 

ekskursiot alueen 
yrityksiin 

12 % 

ajankohtaiskoulutus, 
seminaarit, kurssit 

12 % 

tiedottaminen, 
yhteydenpito 
jäsenkuntaan 

(jäsenkirje, Internet-
sivut, sähköpostilista) 

12 % 

tekniikan alan tutkinnon 
suorittaneiden näkyvyyden 

ja aseman edistäminen 
9 % 

virkistystoiminta, 
retket, 

teatterikäynnit 
7 % 

juhlat, illanvietot 
6 % 

tilaisuudet, jonne voi 
tuoda halutessaan myös 

seuralaisen 
(puolison/ystävän) 

5 % 

julkilausumat 
3 % 

tilaisuudet, 
jonne on pääsy 
vain tekniikan 
akateemisilla 

3 % 

koko perheen tapahtumat 
2 % 

muu, mikä: 
1 % 

paikallisella alueseura-
/kerhotoiminnalla ei ole 

lainkaan tärkeitä tehtäviä 
0 % 

en ole jäsen 
13 % 

MITKÄ MIELESTÄSI OVAT ALUESEURAN/KERHON TÄRKEIMMÄT 

TEHTÄVÄT? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.) (2014, n=565) 
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ALUESEURAN/KERHON/YRITYSYHDISTYKSEN TÄRKEIMMÄT 

TEHTÄVÄT / JÄSENET JA ENTISET JÄSENET 2014 

Johanna Ahopelto © 
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NÄKEMYKSET JÄSENYHDISTYSTEHTÄVIEN TÄRKEYDESTÄ 

(TEK 2014 JA TEK+SEFE 2006)   

Vuoden 2006 kyselyn vastausvaihtoehdot lyhennetty: 

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit = 

ajankohtaiskoulutus; ammatillisen identiteetin ja 

yhteenkuuluvuuden vahvistaminen (ns. me-henki) = 

me-henki; tekniikan/kauppatieteellisen alan tutkinnon 

suorittaneiden näkyvyyden ja aseman edistäminen ja 

julkilausumat (= julkilausumat) oli vuonna 2006 

yhdistetty; ekskursiot alueen yrityksiin = ekskursiot; 

juhlat, illanvietot = juhlat, illanvietot; koko perheen 

tapahtumat = perhetapahtumat; tiedottaminen, 

yhteydenpito jäsenkuntaan (jäsenkirje, Internet-sivut, 

sähköpostilista) = tiedottaminen; tilaisuudet, jonne on 

pääsy vain tekniikan akateemisilla / ekonomeilla = 

tilaisuudet vain jäsenille; tilaisuudet, jonne voi tuoda 

halutessaan myös seuralaisen (puolison/ystävän) = 

avec-tilaisuudet ja virkistystoiminta, retket, 

teatterikäynnit = virkistys. Johanna Ahopelto © 

-luottamushenkilöt 2006 
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MITKÄ MIELESTÄSI OVAT ALUESEURAN/KERHON TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT? (2014) 
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Kaikki vastaajat 

luottamushenkilöt 



20 % 

33 % 13 % 

15 % 
4 % 

15 % 

tärkeä alueemme tekniikan akateemisten yhteenkuuluvuuden vahvistaja

väylä tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin

mieluisa vapaa-ajanviettotapa

lähes tuntematon "porukka", joka lähettää silloin tällöin postia

muu, mikä

paikallisella alueseura-/kerhotoiminnalla ei ole minulle mitään merkitystä

OMAN ALUESEURAN/KERHON MERKITYS 

VASTAAJALLE (2014; N=314) 
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VASTANNEIDEN JAKAUMA ILMAISTUN EKONOMI- JA TEK-

YHDISTYSLUOTTAMUSTEHTÄVÄKIINNOSTUKSEN MUKAAN 

(2006: N= SEFE 3886 JA TEK 3022 & 2014: N= 565) 

3 % 6 % 
10 % 

81 % 

EKONOMIT SEFE 

kyllä ehkä ei EOS

6 % 
16 % 

25 % 
53 % 

TEKNIIKAN 
AKATEEMISET TEK  

kyllä ehkä ei EOS

  
8 % 

15 % 

40 % 

37 % 
kyllä

ehkä

ei

EOS

TEK 2014 
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SYITÄ RYHTYÄ LUOTTAMUSHENKILÖKSI (2014, N=180) 

29 % 

15 % 

9 % 

30 % 

14 % 
3 % minua pyydettiin

harrastus

tuttavan mukana

verkottuakseni alueen tekniikan
alan toimijoiden kanssa

ajauduin mukaan toimintaan

muu syy
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KLUBEISTA SOMEEN 2 

TEKin kerhot ja alueseurat sekä yliopistoyhdistykset 

 

Luottamushenkilökysely 2015 
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ALUESEURAN/KERHON/YHDISTYKSEN NIMI (N=47) 

Jyväskylän Teknillinen Seura

Kajaanin Teknillinen Seura

Kanta-Hämeen Teknillinen Seura

Kokkolan Teknillinen Seura

Kuopion Teknillinen Seura

Kymenlaakson Teknillinen Yhdistys

Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit

Lapin Insinööri- ja Arkkitehtiyhdistys

Lappeenrannan Teknillinen Seura

Oulun Teknillinen Seura

Pietarsaaren Teknillinen Seura

Pohjois-Karjalan Teknillinen Seura

Porin Teknillinen Seura

Raahen Teknillinen Seura

Rauman Teknillinen Seura

Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit

Suur-Savon Teknillinen Seura

Tampereen Teknillinen Seura

Turun Teknillinen Seura

Vaasan Teknillinen Seura

Varkauden Teknillinen Seura

Vuoksenlaakson Teknillinen Seura

Tekniska Klubben i Vasa

AboaTEK

Akateeminen Teekkarikerho

Arkkitehtikerho

Biotekniikan kerho

DIAS-kilta

Graafinen kerho

Heinolan DiA-kerho

Ilmailuinsinöörien kerho

Insinöörien rouvat

LVI-kerho

Maanmittausinsinöörien kerho

Naispolyteekkarit

KESSU

Rakentajainkerho

TEKNA naisakatemia

Traficum

Turun DI-kerho

MULJU

TEKin Yrittäjäklubi

Yritys-/yliopistoyhdistys, mikä:

Jokin muu, mikä: Suunnittelumaantieteilijät

0 1 2 3 4 5 6 7 8

= ei yhteystietoja 

• VTSVYTEK 

• YTEK ry 

• OTTI 

• TEKTUT (Tampereen TEK-tutkijat) 

• åtek 

• Oulun yliopiston TEKkiläiset 
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VASTAAJAN TEHTÄVÄ 

ALUESEURAN/KERHON/YHDISTYKSEN 

JOHTOKUNNASSA/HALLITUKSESSA: (N=47) 
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55 % 

2 % 

27 % 

16 % 

puheenjohtaja

varapuheenjohtaja

sihteeri

muu: rahastonhoitaja,
ilmoittautumisvastaava, TEK-
yhdyshenkilö, taloudenhoitaja,
johtokunnan/hallituksen jäsen



ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/ 

YHDISTYKSELLÄNNE WEBBISIVUT? (N=47) 

kyllä, www-
osoite: 
75 % 

ei 
23 % 

EOS 
2 % 
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ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/ YHDISTYKSELLÄNNE 

KÄYTÖSSÄ SÄHKÖPOSTILISTA? (N=47) 

kyllä, 
johtokunnan/hallit

uksen kesken 
43 % 

kyllä, 
tiedonvälitykseen 

jäsenkunnalle 
53 % 

ei 
4 % 

EOS 
0 % 
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ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/ 

YHDISTYKSELLÄNNE FACEBOOK-TILI? (N=47) 

kyllä: 
47 % ei 

53 % 

EOS 
0 % 
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ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/ 

YHDISTYKSELLÄNNE TWITTER-TILI? (N=46) 

kyllä: 
2 % 

ei 
92 % 

EOS 
6 % 
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ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/ YHDISTYKSELLÄNNE 

KÄYTÖSSÄ JOKIN MUU SOSIAALISEN MEDIAN PALVELU? (N=47) 

kyllä, mikä: 
29 % 

ei 
65 % 

EOS 
6 % 

• whatsup 

• LinkedIn 

(x12) 

• googlen 

tili+ 

työryhmä-

käyttö 
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ONKO ALUESEURAN/KERHON/YHDISTYKSEN TÄRKEÄÄ 

KÄYTTÄÄ SOSIAALISTA MEDIAA? (N=47) 

kyllä, miksi: 
53 % ei, miksi: 

21 % 

EOS 
26 % 



ONKO ALUESEURAN/KERHON/YHDISTYKSEN TÄRKEÄÄ KÄYTTÄÄ 

SOSIAALISTA MEDIAA? (N=47) AVOIMET VASTAUKSET:  

kyllä, miksi: 

• helpottaa nopeaa tavoittamista, muistuttamista 

jäsentilaisuuksista, nykypäivää 

• nopea, ilmainen ja tehokas tiedotusväline 

• tiedonvälitykseen yhtenä työkaluna 

• Tällä hetkellä some on usein tehokkain tapa 

tavoittaa nuoremmat jäsenet 

• yhteydenpitoa ja viestintää varten 

• tiedonkulku 

• Lisää keskustelua 

• tiedottamiseen 

• jäsenten tavoittamiseksi ja tiedon välittämiseksi 

• Somen avulla tavoittaa parhaiten eri puolilla 

maata (ja maailmaa) olevat jäsenet. Somen 

avulla saa myös omille viesteilleen näkyvyyttä 

muidenkin keskuudessa. 

• Puheenjohtaja tutkii sitä asiaa. 

• vähitellen enemmän, erityisesti jäsenkunnan 

ikärakenteen monipuolistamiseksi 

• Tiedotukseen 

• Nuorten saavuttamiseksi 

• Tiedonkulun nopeus, yhteisöllisyys. 

• jäsenistön kattava tavoittaminen 

• näkyvyyttä 

• Viestintä toimii 

• yhdistyksen nettisivuja päivitetään vähemmän, 

joten nopea tiedotus hoituu fb:n (ja emailin) 

avulla 

• tavoittaa entistä paremmin jäsenet, aktivoida 

keskustelua ja yhteydenpitoa 

• nykyaikaista tiedonvälitystä 

• Tärkein yhteydenpito kanava tulevaisuudessa 

 

ei, miksi: 

• pääosa jäsenistä iäkkäitä 

• asia ei ole tähän saakka tullut esille 

• nykymuotoinen toiminnassa sitä ei tarvita 

• Harva jäsen aktiivinen niissä 

• Ei ole innostusta 

• jäsenkunta iäkästä, ei ole nähty tarpeelliseksi 

• Ei tarvetta 
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ONKO ALUESEURALLANNE/KERHOLLANNE/YHDISTYKSELLÄNNE 

NIMETTY SOME-VASTUUHENKILÖ (eli joku, jonka tehtävänä on ylläpitää 

yhdistyksen mahdollisia www-, facebook, twitter- jne. -tilejä)? (n=46) 

kyllä 
50 % 

ei 
48 % 

EOS 
2 % 
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MITEN ALUESEURANNE/KERHONNE/YHDISTYKSENNE 

SOME-PALVELUT ON ORGANISOITU? (N=45) 

johtokunnan/ 
hallituksen omana 
talkootyönä, yksi 

vastuuhenkilö 
31 % 

johtokunnan/ 
hallituksen omana 

talkootyönä, 
useampi kuin yksi 

vastuuhenkilö 
42 % 

johtokunnan/ 
hallituksen omana 
korvattavana työnä 

0 % 

ulkopuolisena 
ostopalveluna 

2 % 

muuten, 
miten: 
8 % 

EOS 
17 % 
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ONKO ALUESEURANNE/KERHONNE/YHDISTYKSENNE 

TOIMINNAN LUONNE MUUTTUNUT VUOSIEN VARRELLA? 

(N=47) 

kyllä, miten: 
40 % 

ei: 
48 % 

EOS 
12 % 
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ONKO ALUESEURANNE/KERHONNE/YHDISTYKSENNE TOIMINNAN LUONNE 

MUUTTUNUT VUOSIEN VARRELLA? (N=47)  AVOIMET VASTAUKSET 

kyllä, miten: 

• klubin takahuoneesta somemaailmaan, 

klubivoileivistä terassi-iltoihin - mutta perusluonne 

yhä sama kuin 96 vuotta sitten, joskin 

esitelmätilaisuuksia on vähemmän kuin alkuvuosina 

• yhteistapahtumia, yhteisiä illanviettoja 

• Tapahtumien luonne ja määrä on vaihdellut vuosien 

mittaan riipuen johtokunnan kokoonpanosta 

• toiminta hiipunut 

• viestintä ja kommunikointi tapahtuu pääosin 

Facebookissa 

• toiminta moninkertaistunut, vertaistukitoimintaan 

satsattu 

• jäsenistö vanhentunut, nuoria ei saada mukaan 

• viihteellisemmäksi 

• Alkuaikojen kiihkomielinen barrikaadihenki on 

hieman laantunut. Toiminta on aika hiljaista nykyään. 

• aktivoituu koko ajan 

• Aktiivijäsenten määrä on vähentynyt murto-osaan 

aiemmasta. Teollisuusvierailuja ei enää juurikaan 

tehdä. Järjestämme nykyään tilaisuuksia yhdessä 

alueen muiden teknisen alan yhdistysten kanssa 

• Jonkin verran 

• Toimintaa on pyritty keskittämään excursioihin. 

Nuorten saaminen seuraan on todella haastavaa, 

sillä nykyään seuratoimintaa ei arvosteta samalla 

tavalla kuin 80-luvulla. 

• Aktiivisia osallistujia eri tapahtumissa on paljon 

enemmän kuin aiemmin. Tapahtumien suhteen 

pyrimme pysymään "ajan hermolla". 

• yhteistyö Vuoksenlaakson teknillisen seuran ja 

Lappeenrannan insinöörien kesken on tiivistynyt 

• hiljentynyt, vastuunkantajien määrä pienentynyt 

• some tullut kuvioihin mukaan 

• entistä säännöllisempää toimintaa 

• Aktiviteettien määrä on lisääntynyt 

 

ei: 

• muutosta varmasti tarvittaisiin, että saataisiin nuoria 

jäseniä mukaan toimitaan 

• eipä juuri 

• ei ole 
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TALKOOTYÖTÄ  



YHDISTYSTOIMINTAVERKOSTOT 

Samassa veneessä samaan suuntaan soutaen 

pääsee parhaiten perille - yhdessä. 
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frekvenssit kysymyksittäin 

KERHOT, ALUESEURAT JA 

YRITYSYHDISTYKSET 
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN KERHOSI TOIMINNAN 

INTERNETISSÄ? (N=103) 

12 % 

21 % 

0 % 

49 % 

18 % 

TEKin kerhon www-sivuja
päivitetään liian harvoin

TEKin kerhon www-sivuja
päivitetään riittävän usein

TEKin kerhon www-sivuja
päivitetään liian usein

en ole koskaan käynyt kerhon
omilla www-sivuilla

kerholla ei tietääkseni ole omia
www-sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN KERHOSI TOIMINNAN 

FACEBOOKISSA? (N=103) 

5 % 9 % 0 % 

55 % 

31 % 

TEKin kerhon Facebook-sivuja
päivitetään liian harvoin

TEKin kerhon Facebook-sivuja
päivitetään riittävän usein

TEKin kerhon Facebook-sivuja
päivitetään liian usein

en ole koskaan käynyt kerhon
omilla Facebook-sivuilla

kerholla ei tietääkseni ole omia
Facebook-sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN KERHOSI TOIMINNAN 

TWITTERISSÄ? (N=103) 

0 % 

2 % 

0 % 

61 % 

37 % 

TEKin kerhon Twitteriä päivitetään
liian harvoin

TEKin kerhon Twitteriä päivitetään
riittävän usein

TEKin kerhon Twitteriä päivitetään
liian usein

en ole koskaan tutustunut kerhon
Twitter-tiliin

kerholla ei tietääkseni ole Twitter-
tiliä
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ONKO TEKIN KERHOLLASI SÄHKÖPOSTILISTA? (N=103) 

5 % 

52 % 

43 % 
On, mutta en ole liittynyt
siihen

On, olen mukana

En tiedä
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KÄYTETÄÄNKÖ TEKIN KERHOSI SÄHKÖPOSTILISTAA 

AKTIIVISESTI? (N=103) 

49 % 

1 % 

20 % 

30 % 

kyllä, sopivasti

kyllä, liian tiheitä
päivityksiä

ei, liian harvoja päivityksiä

muuta:
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MILLAISEKSI KOET OMAN ALUESEURASI TOIMINNAN 

INTERNETISSÄ? (N=109) 

16 % 

25 % 

0 % 

44 % 

15 % 

alueseuran www-sivuja
päivitetään liian harvoin

alueseuran www-sivuja
päivitetään riittävän usein

alueseuran www-sivuja
päivitetään liian usein

en ole koskaan käynyt
alueseuran omilla www-
sivuilla

alueseuralla ei tietääkseni
ole omia www-sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN ALUESEURASI TOIMINNAN 

FACEBOOKISSA? (N=109) 

4 % 8 % 
0 % 

58 % 

30 % 

alueseuran Facebook-sivuja
päivitetään liian harvoin

alueseuran Facebook-sivuja
päivitetään riittävän usein

alueseuran Facebook-sivuja
päivitetään liian usein

en ole koskaan käynyt
alueseuran omilla Facebook-
sivuilla

alueseuralla ei tietääkseni ole
omia Facebook-sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN ALUESEURASI TOIMINNAN 

TWITTERISSÄ? (N=109) 

0 % 

0 % 

0 % 

56 % 

44 % 

alueseuran Twitteriä
päivitetään liian harvoin

alueseuran Twitteriä
päivitetään riittävän usein

alueseuran Twitteriä
päivitetään liian usein

en ole koskaan tutustunut
alueseuran Twitter-tiliin

alueseuralla ei tietääkseni ole
Twitter-tiliä
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ONKO ALUESEURALLASI SÄHKÖPOSTILISTA? (N=109) 

2 % 

71 % 

27 % On, mutta en ole liittynyt
siihen

On, olen mukana

En tiedä
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KÄYTETÄÄNKÖ ALUESEURASI SÄHKÖPOSTILISTAA 

AKTIIVISESTI? (N=109) 

61 % 

0 % 
11 % 

28 % 

kyllä, sopivasti

kyllä, liian tiheitä
päivityksiä

ei, liian harvoja päivityksiä

muuta:
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN YRITYSYHDISTYKSESI 

TOIMINNAN INTERNETISSÄ? (N=52) 

19 % 

15 % 

0 % 

37 % 

29 % 

TEKin yritysyhdistyksesi www-
sivuja päivitetään liian harvoin

TEKin yritysyhdistyksesi www-
sivuja päivitetään riittävän
usein

TEKin yritysyhdistyksesi www-
sivuja päivitetään liian usein

en ole koskaan käynyt
yritysyhdistykseni omilla www-
sivuilla

yritysyhdistykselläni ei
tietääkseni ole omia www-
sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN YRITYSYHDISTYKSESI 

TOIMINNAN FACEBOOKISSA? (N=52) 

4 % 4 % 0 % 

50 % 

42 % 

TEKin yritysyhdistyksen
Facebook-sivuja päivitetään
liian harvoin

TEKin yritysyhdistyksen
Facebook-sivuja päivitetään
riittävän usein

TEKin yritysyhdistyksen
Facebook-sivuja päivitetään
liian usein

en ole koskaan käynyt
yritysyhdistyksen omilla
Facebook-sivuilla

yritysyhdistyksellä ei
tietääkseni ole omia
Facebook-sivuja
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MILLAISEKSI KOET OMAN TEKIN YRITYSYHDISTYKSESI 

TOIMINNAN TWITTERISSÄ? (N=52) 

2 % 

0 % 

0 % 

47 % 51 % 

TEKin yritysyhdistyksen
Twitteriä päivitetään liian
harvoin

TEKin yritysyhdistyksen
Twitteriä päivitetään riittävän
usein

TEKin yritysyhdistyksen
Twitteriä päivitetään liian
usein

en ole koskaan tutustunut
yritysyhdistyksen Twitter-tiliin

yritysyhdistyksellä ei
tietääkseni ole Twitter-tiliä
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ONKO TEKIN YRITYSYHDISTYKSELLÄSI 

SÄHKÖPOSTILISTA? (N=52) 

2 % 

56 % 

42 % 
On, mutta en ole liittynyt
siihen

On, olen mukana

En tiedä
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KÄYTETÄÄNKÖ TEKIN YRITYSYHDISTYKSESI 

SÄHKÖPOSTILISTAA AKTIIVISESTI? (N=52) 

54 % 

0 % 11 % 

35 % 

kyllä, sopivasti

kyllä, liian tiheitä
päivityksiä

ei, liian harvoja päivityksiä

muuta:
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ONKO SOSIAALISEN MEDIAN MUKAANTULO MUUTTANUT TEKIN 

KERHON, ALUESEURAN JA/TAI YRITYSYHDISTYKSEN 

TOIMINTATAPOJA? (N=264) 

13 % 

18 % 

69 % 
kyllä

ei

EOS
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MITEN SOSIAALISEN MEDIAN MUKAANTULO MUUTTANUT 

TEKIN KERHON, ALUESEURAN JA/TAI YRITYSYHDISTYKSEN 

TOIMINTATAPOJA? (N=217) 

parempaan suuntaan, perustele

huonompaan suuntaan, perustele

EOS

0 50 100 150 200

37 

2 

178 
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MITEN SOSIAALISEN MEDIAN MUKAANTULO MUUTTANUT 

TEKIN KERHON, ALUESEURAN JA/TAI YRITYSYHDISTYKSEN 

TOIMINTATAPOJA? (N=217) 

17 % 
1 % 

82 % 

parempaan suuntaan,
perustele

huonompaan
suuntaan, perustele

EOS
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ONKO TEKIN KERHON, ALUESEURAN JA/TAI 

YRITYSYHDISTYKSEN TARPEELLISTA OLLA MUKANA 

SOSIAALISESSA MEDIASSA? (N=565) 

36 % 

8 % 

56 % kyllä, perustelu:

ei, perustelu:

EOS
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MITKÄ MIELESTÄSI OVAT ALUESEURAN/KERHON TÄRKEIMMÄT 

TEHTÄVÄT? (VALITSE HALUAMASI MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA.) (N=565) 

ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen

ekskursiot alueen yrityksiin

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit

tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (jäsenkirje, Internet-…

tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden näkyvyyden ja aseman…

virkistystoiminta, retket, teatterikäynnit

juhlat, illanvietot

tilaisuudet, jonne voi tuoda halutessaan myös seuralaisen…

julkilausumat

tilaisuudet, jonne on pääsy vain tekniikan akateemisilla

koko perheen tapahtumat

muu, mikä:

paikallisella alueseura-/kerhotoiminnalla ei ole lainkaan tärkeitä…

0 50 100 150 200 250 300

278 

235 

221 

219 

162 

124 

106 

96 

52 

52 

38 

18 

9 
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MIKÄ ON ALUESEURASI/KERHOSI MERKITYS SINULLE? 

(VALITSE HALUAMASI MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA.) (N=314) 

20 % 

33 % 
13 % 

15 % 
4 % 

15 % 

tärkeä alueemme tekniikan akateemisten yhteenkuuluvuuden vahvistaja

väylä tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin

mieluisa vapaa-ajanviettotapa

lähes tuntematon "porukka", joka lähettää silloin tällöin postia

muu, mikä:

paikallisella alueseura-/kerhotoiminnalla ei ole minulle mitään merkitystä
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TEKIN KERHOJEN, ALUESEUROJEN JA YRITYSYHDISTYSTEN JÄSENTEN JA EI -JÄSENTEN 

NÄKEMYKSET NÄIDEN YHDISTYSTEN/KERHOJEN TEHTÄVISTÄ EROTELTUINA 
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me-henki verkosto harrastus 

tuntemattomia jokin muu merkityksetön 



MITÄ KAUTTA SAAT TIETOA OMAN ALUESEURASI/KERHOSI TOIMINNASTA? 

(VALITSE HALUAMASI MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA.) (N=314) 

sähköpostilista

TEK-lehti

en koe saavani tietoa oman
alueseurani/kerhoni tilaisuuksista

yhdistyksen omat Internet-sivut

TEKin Internet-sivut

yhdistyksen oma tiedote/lehti

muuta kautta, miten:

0 20 40 60 80 100 120 140 160

159 

90 

82 

52 

37 

37 

29 
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MIKÄLI OLET MUKANA ALUESEURA-/KERHOTOIMINNASSA, MIKSI OLET 

RYHTYNYT LUOTTAMUSHENKILÖKSI? (VALITSE HALUAMASI MÄÄRÄ 

VAIHTOEHTOJA.) (N=314) 

muu syy, mikä:

verkottuakseni alueen tekniikan alan
toimijoiden kanssa

minua pyydettiin

harrastus

ajauduin mukaan toimintaan

tuttavan mukana

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

177 

54 

52 

27 

25 

16 
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VOISITKO JOSKUS OLLA KIINNOSTUNUT LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 

PAIKALLISESSA ALUESEURASSASI/KERHOSSASI: (N=565) 

kyllä, perustele halutessasi:

ehkä, perustele halutessasi:

en, perustele halutessasi:

EOS

0 50 100 150 200 250

47 

83 

230 

208 
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jatkoa seuraa… 


