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Kyselytutkimuksen toteutus
• Kyselyn tarkoituksena on ollut kartoittaa Jyväskylän seudulla toimivien urheilu-, liikunta-

ja hyvinvointialaan keskittyneiden toimijoiden mahdollisuuksia osallistua Kansainvälisten 
urheilutapahtumien Jyväskylä -hankkeessa synnytettävän verkoston toimintaan, 
odotuksia ja edellytyksiä toimivalle verkostolle sekä tunnistaa alueellisia vahvuuksia ja 
haasteita urheilutapahtumien järjestämiselle Jyväskylässä.

• Aineisto on kerätty sähköisesti verkkokyselynä hyödyntäen Jyväskylän kaupungin
sähköpostilistoja sekä muita viestintäkanavia. Kysely on ollut avoinna vastauksille 13.1.-
2.2.2022. 

• Kyselyyn osallistui yhteensä 86 vastaajaa.



Taustatiedot



1. Organisaationne toimintamuoto? 
Vastaajia: 86

21%

2%

70%

4%

3%

Osakeyhtiö (Oy)

Muu kaupallinen toiminta-/yhtiömuoto

Rekisteröity yhdistys (ry.)

Muu voittoa tavoittelematon yhdistys tai järjestö

Muu, mikä:

Enemmistö vastanneista
edustaa yhdistystä (n=60). 
Osakeyhtiöitä vastanneiden
joukossa 18 kpl. 

Muu, mikä vastauksissa
mainittu säätiö (2 kpl) sekä
yksityinen
elinkeinonharjoittaja (1 kpl) 



2. Mihin alla mainituista sektoreista organisaationne (liike)toiminnan 
painopiste sijoittuu mielestänne osuvimmin?
Vastaajia: 86, valittujen vastausten lukumäärä 104

69%

5%

1%

23%

8%

1%

1%

3%

6%

1%

2%

Ammattilaisurheilu, urheilu- ja liikuntaseurat

Teknologia, digitaaliset ratkaisut, tietotekniikka ja alustatalous

Journalismi, informaatio ja viestintä, mediatuotanto

Kaupan ala, kulutustarvikkeiden ja -välineiden valmistus ja myynti

Tapahtumatuotanto, tapahtumien järjestäminen,…

Matkailupalvelut ja ravintolatoiminta

Hyvinvointipalvelut

Fysioterapia ja -kuntoutuspalvelut, hierontapalvelut

Tila- ja kiinteistöpalvelut sekä kaupalliset liikunta- ja kuntosalit

Palvelut; taiteet, viihde ja virkistys

Koulutus- ja asiantuntijapalvelut (ml. konsultointi)

Rakentaminen ja tilojen kunnossapito

Muu sektori, mikä:

Urheilu- ja liikuntaseurat ovat
vahvasti edustettuna
vastauksissa (n=59)

23 % (n=20) vastanneista
totesi tapahtumatuotannon ja
tapahtumien järjestämisen
liiketoiminnan painopisteeksi.



3. Organisaationne henkilöstön määrä?
Vastaajia: 80/74

Minimi Maksimi Ka. Mediaani Keskihajonta

Työsuhteessa olevat henkilöt 
(henkilömäärä kpl) 0 3000 80,5 3,0 396,1

Vapaaehtoisena toimivat 
henkilöt (henkilömäärä kpl) 0 2000 68,6 15,0 237,9

Työsuhteessa olevat henkilöt (n=80) % vastanneista

0 henkilöä 26 %

1-2 henkilöä 23 %

3-5 henkilöä 9 %

6-10 henkilöä 10 %

11-20 henkilöä 14 %

21-50 henkilöä 11 %

50 + henkilöä 8 %

Vapaaehtoisena toimivat henkilöt (n=74) % vastanneista

0 henkilöä 15 %

1-2 henkilöä 2 %

3-5 henkilöä 14 %

6-10 henkilöä 14 %

11-20 henkilöä 15 %

21-50 henkilöä 20 %

50 + henkilöä 20 %



4. Organisaationne pääasiallinen toiminta-/markkina-alue?
Vastaajia: 86

57%

16%

20%

1%

5%

1%

Jyväskylän seutu

Keski-Suomen maakunta

Suomi

Pohjoismaat

Eurooppa

Muu, mikä:

Yksi vastaaja Muu, mikä –
kohdassa kuvaili toiminta-
alueeksi Keski-Suomen ja
Pirkanmaan.

3/4 vastanneista toimii 
paikallisesti Jyväskylässä tai 
Keski-Suomessa. 
Kansainvälisiä toimijoita 6 % 
vastanneista. 

Urheilu- ja liikuntaseuroista 2 
kpl totesi toimivansa kv. 
toimintaympäristössä 
(Eurooppa)



Urheilu- ja liikuntatapahtumien järjestäminen



5. Oletteko päävastuullisena järjestäneet tai olleet mukana 
järjestelyvastuullisena urheilu- tai liikuntatapahtumassa viimeisen 5 
vuoden aikana Jyväskylän seudulla?
Vastaajia: 71. Urheilu- ja liikuntatapahtumilla tässä yhteydessä tarkoitetaan lajiliittojen normaalista kilpailu- ja sarjatoiminnasta poikkeavia tapahtumia, 
kuten muita kilpailuja, turnauksia ja yksittäisiä urheilu- ja liikuntatapahtumia.

63%

8%

30%

Kyllä, päävastuullisena järjestänä

Kyllä, osittain vastuullisena

Emme ole olleet mukana tapahtumien
järjestämisessä

73%

8%

20%

Kyllä, päävastuullisena järjestänä

Kyllä, osittain vastuullisena

Emme ole olleet mukana tapahtumien järjestämisessä

Urheilu- ja liikuntaseurat (n=59)

Urheilu- ja liikuntaseuroista 
4/5 on ollut mukana 
tapahtumajärjestelyissä



5.1  Kuinka monta yksittäistä kilpailua, turnausta ja/tai tapahtumaa 
olette arviolta järjestäneet vuosittain?
Vastaajia: 50 (vain vastaajat, jotka ovat olleet mukana tapahtumajärjestelyissä)

38%

22%

14%

4%

4%

18%

1-2

3-5

6-10

11-15

16-20

Useamman kuin 20, kuinka monta:

Vastanneet 94 % urheilu- ja 
liikuntaseuroja. (n=47).

Useamman kuin 20 
tapahtumaa vuodessa 
järjestävien (n=9) ilmoittamien 
tapahtumien määrä vaihteli 30 
ja 100 tapahtuman välillä.  



5.2 Kuvaile alla kolme merkittävintä järjestämäänne 
kilpailua/tapahtumaa viimeisen 5 vuoden aikana.
Vastausten yhteenveto koottu taulukkoon alla. Yhteensä vastaajat ilmoittivat 81 tapahtuman tiedot, joista 80 mukana yhteenvedossa. 
Tietoja esitetään tapahtuman tason mukaisesti.

Laji(t) Tapahtuman 
luonne Tapahtuman taso Tapahtuman 

jatkuvuus

Osallistujamäärä 
(harrastajat ja 

urheilijat)
Katsojamäärä Vapaaehtoisten 

määrä

Useita lajeja 
edustettuna. 
Useimmin 
mainitaan;
-voimistelu
-jalkapallo
-salibandy

Myös talvilajit 
(hiihto, mäkihyppy, 
jääkiekko) melko 
usein edustettuna

Turnaukseksi 
luokiteltu 17 kpl

Yksittäiseksi 
kilpailuksi/otteluksi 

luokiteltu 40 kpl

Tapahtumaksi 
(suurempi koko, 
pidempi kesto) 
luokiteltu 17 kpl

Muut 6 kpl

Alueellisia ja 
paikallisia 

tapahtumia 20/80 
(25%)

Jatkuvat 15
Kertaluonteiset 5

Keskiarvo 809
Mediaani 175

Keskiarvo 270
Mediaani 75

Keskiarvo 29
Mediaani 15

Kansallisen tason 
tapahtumia 51/80 

(64%)

Jatkuvat 24
Kertaluonteiset 25

Keskiarvo 500
Mediaani 100

Keskiarvo 857
Mediaani 200

Keskiarvo 82
Mediaani 35

Kansainvälisiä 
tapahtumia 9/80 

(11%)

Jatkuvat 6
Kertaluonteiset 3

Keskiarvo 403
Mediaani 200

Keskiarvo 12 611
(ka. ilman suurinta 1 688)

Mediaani 1200

Keskiarvo 276
Mediaani 70

(yhteensä) Jatkuvat 45
Kertaluonteiset 33

Keskiarvo 567
Mediaani 120

Keskiarvo 2074
(ka. ilman suurinta 791)

Mediaani 100

Keskiarvo 91
Mediaani 30



6. Jos harkitsette urheilu- tai liikuntatapahtuman järjestämistä Jyväskylän 
seudulla, mitkä seuraavista ovat päätökseenne eniten vaikuttavia 
tekijöitä? (Ranking asteikollinen, keskiarvo kuvastaa vastauksia yksittäiseen muuttujaan. Seuraava dialla tulos esitetty suhteessa muuttujien kesken)

Vastaajia: 60 n = 15 ka 4,3

n = 14 ka 3,6
n = 18 ka 3,6

n = 4 ka 3,5

n = 19 ka 3,4

n = 16 ka 3,4

n = 31 ka 3,2

n = 12 ka 31

n = 37 ka 3,0

n = 25 ka 2,7

n = 21 ka 2,7

n = 27 ka 2,6

n = 26 ka 2,6

n = 11 ka 2,5

n = 24 ka 2,2

Mahdollisuus järjestää tapahtuma useammin kuin kerran

Kaupalliset kumppanuusmahdollisuudet tapahtuman ympärillä

Tapahtuman potentiaalinen medianäkyvyys

Uudet työllistämismahdollisuudet tapahtuman myötä

Kaupungin sitoutuminen tapahtumaan

Päävastuullisen järjestäjän tapahtumaosaaminen

Mahdolliset pidemmän aikavälin hyödyt kyseessä olevalle urheilulajille paikallisesti

Odotettu yleisömäärä

Tapahtuman tuottama odotettu taloudellinen voitto järjestäjälle (varainhankinnan…

Tapahtuman tuottama mahdollinen positiivinen imagohyöty järjestäjälle

Tapahtuman järjestämisen rahoituksen riittävyys

Sopivien tapahtumatilojen saatavuus Jyväskylässä

Työmäärä, jonka tapahtuman järjestäminen vaatisi

Riskit, joita tapahtuman järjestämiseen liittyy

Tapahtuman houkuttavuus potentiaalisten osallistujien keskuudessa



6. Jos harkitsette urheilu- tai liikuntatapahtuman järjestämistä Jyväskylän 
seudulla, mitkä seuraavista ovat päätökseenne eniten vaikuttavia 
tekijöitä?
Vastaajia: 60

Vaihtoehto Suhteellinen 
keskiarvo Vastaajamäärä Summa

Tapahtuman tuottama odotettu taloudellinen voitto järjestäjälle 
(varainhankinnan mahdollisuus) 1,833 37 110

Mahdolliset pidemmän aikavälin hyödyt kyseessä olevalle urheilulajille 
paikallisesti 1,633 31 98

Sopivien tapahtumatilojen saatavuus Jyväskylässä 1,167 27 70
Tapahtuman tuottama mahdollinen positiivinen imagohyöty 
järjestäjälle 1,117 25 67

Työmäärä, jonka tapahtuman järjestäminen vaatisi 1,117 26 67
Mahdollisuus järjestää tapahtuma useammin kuin kerran 1,083 15 65

Tapahtuman potentiaalinen medianäkyvyys 1,083 18 65

Kaupungin sitoutuminen tapahtumaan 1,083 19 65

Tapahtuman järjestämisen rahoituksen riittävyys 0,933 21 56

Päävastuullisen järjestäjän tapahtumaosaaminen 0,900 16 54

Tapahtuman houkuttavuus potentiaalisten osallistujien keskuudessa 0,883 24 53
Kaupalliset kumppanuusmahdollisuudet tapahtuman ympärillä 0,850 14 51
Odotettu yleisömäärä 0,617 12 37
Riskit, joita tapahtuman järjestämiseen liittyy 0,467 11 28

Uudet työllistämismahdollisuudet tapahtuman myötä 0,233 4 14

Kysymystyyppinä ranking 
asteikko – vastaajat
valinneet enintään 5 
vaihtoehtoa, jotka
pisteytetty tärkeyden
mukaan.

Suhteellinen keskiarvo
kuvastaa yksittäiseen
muuttujaan vastattujen
arvojen summaa jaettuna
kokonaisvastaajamäärällä.

Näin järjestettäessä tulos
on läpinäkyvämpi ja
luotettavampi.



7. Mitkä ovat mielestänne organisaatiossanne 
kolme merkittävintä haastetta urheilu- ja 
liikuntatapahtumien järjestämiselle Jyväskylän 
seudulla? 

Avoin aineisto on analysoity Text Mining –työkalulla 
muodostaen vastauksista asiayhteydeltään samankaltaisia 
kategorioita. Kategorioihin lukeutuvien vastausten määrä 
on esitetty kuvaajassa.

Tilat nousee selkeimmin esiin avoimen aineiston 
vastauksissa. Kategoria sisältää vastaukset, joilla 
kuvataan haasteita tilojen saatavuudessa, sopivuudessa 
sekä laajemmin olosuhteissa (esim. tapahtumatilat) 
suhteen.

Muilta osin vastauksissa nousee esiin vapaaehtoisten 
saatavuuden haasteet, tapahtumien rahoittaminen ja 
järjestelyihin liittyvä taloudellinen riski. 

Avoimesta aineistosta 79 % vastauksista on kategorisoitu 
esitettyihin luokkiin.



8. Mitkä ovat mielestänne Jyväskylän seudun 
vahvuudet urheilu- ja liikuntatapahtumien 
järjestämisessä?

Avoin aineisto on analysoity Text Mining –työkalulla 
muodostaen vastauksista asiayhteydeltään samankaltaisia 
kategorioita. Kategorioihin lukeutuvien vastausten määrä 
on esitetty kuvaajassa.

Vahvuuksina vastaajat nostavat esiin Jyväskylän 
maantieteellisen sijainnin, seurojen osaamisen 
tapahtumien järjestämisessä, joka osaltaan on seurausta 
perinteistä (4 vastausta) tapahtumajärjestämisessä. Myös 
kaupungin imago liikuntapääkaupunkina tunnistetaan 
hyvin vahvuutena. 

Avoimesta aineistosta 80 % vastauksista on kategorisoitu 
esitettyihin luokkiin.



9. Järjestättekö tai oletteko mukana järjestämässä 
normaalitoiminnastanne (jatkuva sarjatoiminta) poikkeavia urheilu-
tai liikuntatapahtumia Jyväskylässä tulevan 3 vuoden aikana?
Vastaajia: 70

49%

17%

34%

Kyllä

Emme

En osaa sanoa



9.1 Millaisia urheilu- ja liikuntatapahtumia aiotte järjestää 
Jyväskylässä tulevan 3 vuoden aikana?
Vastaajia: 70. Nostoja listatuista tapahtumista, joilla on kansainvälisen tai kansallisen tason status.

Pohjois-Euroopan mestaruuskilpailut telinevoimistelussa 18.-
20.11.2022

Yleisurheilun GP kisat

Finlandia Marathon

SAUL SM-kisat

Kv. hallikisat

Finnish Tour Tenniskilpailu, SM, 2022

SISU Cup 2022 SM ja 2023, SM-taso + kansainvälinen turnaus

Kansalliset tenniskilpailut 7 kpl, 2022

Finnish Tour Tenniskilpailu, SM, 2022

Jyväskylä Streetbasket 20.8.2022

Lauri Markkanen Tournament 6-8.5.2022

Kyokushinkai karaten kansainvälinen 
kesäleiri ja joululeiri

Ampumaurheilu SM kilpailu 2023

Keilailun, futsalin, frisbeegolfin & golfin 
kuurojen SM

Mäkihypyn ja yhdistetyn SM (2024)

Jyväskylä Ski Marathon

Suomen Cup ja SM-hiihdot, 
2025



Odotukset hankkeelle ja verkoston toiminnalle



10. Oletteko kiinnostuneita urheilun ja liikunnan tapahtumayhteistyöstä 
muiden Jyväskylän alueen urheiluseurojen, yritysten, 
tapahtumajärjestäjien ja/tai oppilaitosten kanssa?
Vastaajia: 85

93%

7%

Kyllä, millaisen yhteistyön koette houkuttelevaksi?:

Emme, perustele lyhyesti miksi:



Vastaajia: 70. Avointen vastausten jakautuminen Kyllä -vastanneiden kesken. 

10. Oletteko kiinnostuneita urheilun ja liikunnan tapahtumayhteistyöstä 
muiden Jyväskylän alueen urheiluseurojen, yritysten, 
tapahtumajärjestäjien ja/tai oppilaitosten kanssa?

Yhteistyöstä kiinnostuneet listasivat
avoimissa vastauksissa asioita, jotka
liittyivät pääasiassa yhteisiin
tapahtumaprojekteihin, 
vapaaehtoisten ja työvoiman
rekrytointiin ja resursointiin
tapahtuman käyttöön sekä
kehittämään lisäpalveluja
kokonaisvaltaisen
tapahtumakokemuksen
kehittämiseksi.



11. Kuinka kiinnostavana koette Kansainvälisten urheilutapahtumien 
Jyväskylä -hankkeen toiminnan?

Vastaajia: 86
7%

10%

35%

26%

22%

1= Ei lainkaan kiinnostava

2= Vähissä määrin kiinnostava

3= Jokseenkin kiinnostava

4= Kiinnostava

5= Erittäin kiinnostava



12. Kuinka kiinnostavina koette seuraavien urheilu- ja 
liikuntatapahtumien osa-alueiden yhteiskehittämisen verkostossa?

Vastaajia: 82

5%

7%

6%

20%

16%

22%

29%

27%

36%

51%

38%

43%

45%

50%

47%

56%

42%

41%

39%

31%

20%

21%

Palveluntuottajien/yritysten ja tapahtumatoimijoiden yhteistyön
kehittäminen

Tapahtumakokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen
verkostossa

Tapahtumien yhteismarkkinointi digitaalisilla
alustoilla/työkaluilla

Uusien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen osaksi tapahtumia
(esim. matkailu)

Tapahtumamarkkinoinnin sparraus

Tapahtumatietojen kerääminen ja jakaminen yhteisesti
verkostossa

Vastuullisuus tapahtumissa -sparraus

1= Ei lainkaan kiinnostavana 2= Vähissä määrin kiinnostavana 3= Melko kiinnostavana 4= Erittäin kiinnostavana



Johtopäätöksiä aineiston tuloksista
• Tilat ja fasiliteetit nousee esiin haasteissa -> Hippoksen mahdollisuudet tapahtuma-alustana 

korostuvat tämän havainnon myötä
• Jyväskylälle tapahtumaportfolion luominen ja rakentaminen huomioiden Hippos + muut 

kehitettävät liikuntafasiliteetit
• Vapaaehtoisten johtaminen ja rekrytointi esiin nostettava kompastuskivi

• Kuinka vapaaehtoisten johtamista kehitetään kollektiivisesti hankkeessa? Rekrytointi, koulutus, 
yhteys oppilaitoksiin? Alustan tuomat mahdollisuudet tekijöiden ja organisaatioiden yhteen 
saattamisessa?

• Palveluntuottajien ja tapahtumajärjestäjien yhteistyön  nousee vahvimmin esiin hankkeen 
odotettuna lopputuotoksena

• Avoimessa palautteessa hankkeen lopputuotteena toivotaan vakiintuneita toimintamalleja 
tapahtumajärjestämiseen (tilat, taloudellinen tuki, markkinointi ja viestintä, tapahtuman 
tuotteistus) sekä mm. alueen liikunnan ympärille rakentuneen brändin vahvistamista.

• Yhteistapahtumat ja niiden toteuttaminen
• Kaupunkibrändi tarjoaa pohjan, jota tarve edelleen vahvistaa (konkretia) ja hyödyntää
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