
LIIKUTTAJAN LUKIJAKYSELY JA TILASTOT 

LIIKUTTAJA-UUTISKIRJEEN 
LUKIJATILASTOT VUODELTA 2016

Liikuttaja on Suomen Ladun yhdistyksille suunnattu 
verkkolehti. Liikuttaja-uutiskirje lähetettiin 11 kertaa 
vuoden 2016 aikana. Uutiskirje nostaa Liikuttaja-
verkkolehdestä esiin tärkeimpiä ajankohtaisia uutisia 
ja toimii sisäänheittäjänä verkkolehdelle.

Tilaajamäärä:  Vuoden viimeisen Liikuttaja-uutiskirjeen 
lähetyksen aikaan tilaajamäärä oli 1116 kpl. Lähtötilanne 
ensimmäisen Liikuttaja-uutiskirjeen aikaan oli 990 kpl. 
Kasvua tilaajamäärässä tapahtui vuoden aikana 12,7 %.

Avaajia: Liikuttaja-uutiskirjeen sähköpostista avannei-
den määrä vaihteli 45 % ja 52 % välillä. Keskimäärin 
50 % uutiskirjeen vastaanottajista avaa uutiskirjeen.

Uutisten klikkauksia: Keskimäärin 50 % uutiskirjeen 
avanneista henkilöistä klikkaa uutisia uutiskirjeesta 
siirtyäkseen verkkolehteen. Klikkausten määrä oli 
kaksinkertainen klikkaajien määrään nähden, eli yksi 
henkilö siirtyi lukemaan uutiskirjeen kautta ainakin 
kahta uutista verkkolehdestä.

LIIKUTTAJA-VERKKOLEHDEN TILASTOT 2016 
(aikaväli helmikuu–joulukuu)

Käyntejä: 13594 kpl
Kävijöitä: 8597 kpl
Sivujen avauksia: 30398 kpl
Keskimäärin sivuilla vietetty aika yhden käynnin 
aikana: 1 min 57 sekuntia. 
Yhden käynnin aikana vierailtiin keskimäärin kahdella 
sivulla.

Vierailut tietokoneen kautta: 58 %
Vierailut puhelimen kautta: 32 %
Vierailut tabletin kautta: 10 %

Liikuttaja-verkkolehden lukijakysely tehtiin ajalla 
joulukuu 2016–tammikuu 2017. Vastaajia oli 117. 

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

1.  Vastaa seuraaviin väittämiin valitsemalla sopivin 
vaihtoehto (1=täysin eri mieltä, 2=osittain eri mieltä, 
3=ei samaa eikä eri mieltä, 4=osittain samaa mieltä, 
5= täysin samaa mieltä)

Löydän Liikuttajasta ajankohtaista tietoa Suomen 
Ladun järjestötoiminnasta ka 4,25

Saan Liikuttajasta vinkkejä yhdistykseni arkeen, 
ka 3,77

Liikuttajan käyttöliittymä on selkeä, ka 3,96

Liikuttajan kolmijako (ajankohtaiset – hyvät käytännöt 
– aluetoiminta) on selkeä, ka 4,05

Löydän lehden arkistosta helposti etsimäni artikkelit, 
ka 3,84

11 kertaa vuodessa ilmestyvä Liikuttaja-uutiskirje hou-
kuttelee lukemaan Liikuttajaa, ka 3,91

2. Mitkä ovat olleet lehden kiinnostavimmat jutut?

• Hiihdosta kertovat jutut.
• Heinolan kuukauden ulkoiluteko, kurssit
• Lasten ja perheiden toimintaan liittyvät jutut. Uu-

tuuslajeja koskevat esittelyt.
• Frisbeegolfiin liittyvät jutut.
• Järjestötoimintaan liittyvät ideat.
• Liikuntavinkit ja ohjeet
• Kyselyt ja kilpailut
• Latutilanne ja uutuudet
• Aika vähän ollut
• Haastattelut
• SL ja yhdistystoiminnan ajankohtaiset asiat. Jär-

jestötietous. Yhdistyspalvelut - tapahtumapaketit. 
Kerronta uusista liikuntalajeista ja varusteista.

LUKIJAKYSELYN TULOKSET



4. Kuinka usein luet Liikuttaja-verkkolehteä?

• Paikallisyhdistysten/alueiden toiminnasta kertovat 
jutut ja eri liikuntalajeista kertovat jutut

• Kaikki koulutukseen tavalla tai toisella liittyvät 
artikkelit ja tiedotteet.

• Oman yhdistyksen jutut liikuttaessa.
• Erilaiset yhteiset tapahtumat. Asiallinen tuote- 

esittely, jossa toivottavasti ei ole piilotettu asia- 
tietoon vain mainosta.

• Monipuolisuus on valttia. Kannattaa lukea mieli ja 
silmät avoimina.

• Valtakunnan tasolla tapahtuva toiminta, kuten 
koulutus ja yhtäaikaiset kampanjat.

• Alueelta olevat jutut
• Hyvät käytännöt. Niistä saa vinkkejä omaan yhdis-

tystoimintaan.
• Eri lajien jutut
• Pyöräilyaiheiset jutut -varsinkin maastopyöräily
• Tapahtumat latualueilla.
• Talviuintiasiat
• Uudet ideoita herättävät tapahtumat
• Useita hyviä juttuja. Oman yhdistyksen jutut kiin-

nostavat aina.
• Ajankohtaiset tapahtumat ja retket
• Tiedot kursseista, joihin voisi osallistua.
• Savo-Karjalan jutut
• Aluetoiminta ja ajankohtaiset asiat 
• Eri paikkakuntien liikuntapaikkojen kunnostukset, 

liikuntatapahtumat jne.
• tapahtumat
• Ajankohtaiset asiat, koulutukset, kokoukset

3. Mitkä ovat olleet vähiten kiinnostavia juttuja?

• Ei niitä olekaan
• Mainokset
• Mielestäni kaikki jutut ovat olleet hyödyllisiä.
• Kisat
• Melko moni
• Kaikki jutut kiinnostavat ja ovat tärkeitä.
• Jokaisessa lehdessä aina kiinnostavaa tietoa. Vähi-

ten kiinnostaa menneet asiat tai mitä joku tai jotkut 
tekivät.

• Lapin retkien markkinointiuutiset ja mainokset
• Lasten tapahtumat - ei resursseja yhdistyksessämme.
• Kaukomaan matkat
• Aluetoiminta
• Ehkä koulutusasiat ei oikein minua nappaa.



5. Minkälaista sisältöä toivoisit Liikuttajaan?

• Kysy ja vastaa palsta
• Voimailusta
• Enemmän tapahtumia, paikkoja joissa liikkuja, 

vinkkejä
• Tapahtumista tietoa ja yhteenvetoja menneistä 

tapahtumista.
• Arjen vinkkejä omaan vapaaehtoistoimintaan ja 

lajiesittelyjä sekä tietoa välineistä.
• tavallisia asioita liikkujille
• Ekoilua
• Enemmän aluetoimintaan liittyviä juttuja, aluetoi-

minnan esittelyä.
• Retkeilijöiden ja yhdistysten kokemuksia
• Kilpailuja
• Aloittelijajuttuja
• Kohta 4:n palaa tarvittaessa lukemaan jos en jotakin 

muista. Valtakunnallisesta liikunta ja järjestötyöstä. 
Miten kunto- ja terveysliikunnan asema tai suunta 
muuttuu, kehittyy. Tilastoja miten ihmiset tänä päi-
vänä liikkuvat ja mikä on suosittua harrastuslaji.

• Lisää esittelyjä ja lajikertomuksia myös sellaisista 
lajeista jotka eivät suoraan Latuyhdistysten toimin-
taan välttämättä liity, esim. eri tanssilajit (kilpa-
tanssi, rock and swing jne.)

• Paikallisten yhdistysten jokapäiväistä toimintaa 
tukevia artikkeleita, kuten turvallisuusasioiden huo-
mioonottaminen / lupa-anomukset, yhteistoiminta 
naapuriyhdistysten, kuntien ja kaupunkien kanssa, 
verottajan ohjeistuksia, jäsenhankinta jne.

• Naapuriseurojen toiminnasta lyhyesti. Jos ei toi-
mintaa, niin he tarvii aktivoimista.

• Jutut painottuu aika usein Etelä-Suomeen, myös 
muita esille :)

• Myös pohjoisesta juttuja, ei pelkästään etelästä, 
missä liikuntapaikat vieressä

• Esittelyä yhdistyksistä ja toiminnan esittelyä taval-
lisen liikkujan näkökulmasta juttuja

• Vinkkejä yhdistystoimintaan.
• Enemmän asiaa talviuinnista
• Monipuolista asiaa, perheisiin liittyvää ja vinkkejä.
• Kiilopään alennukset
• Enemmän yhdistysasiaa

6. Anna Liikuttajalle kouluarvosana 4-10 (ka 8,23)

7. Muita kommentteja / palautetta?

• Jää tilaa kehitykselle. Tämäkin lehti hyvä ja paikallista yhdistystoimintaa palveleva.
• Liikuttaja on tärkeä osa latutoiminnan kehittämistä.
• Idearikas, antaa elämyksiä, vinkkejä.
• Luen Latu&Polku-lehteä usein. Hyvä lehti!
• Kiinnostava julkaisu.
• Paperiversiona takaisin. Se on helpompi lukea ja jakaa eteenpäin. Kirjata muistiin tärkeät asiat, esim. seuraa-

vaan kokoukseen. Kaikilla ei ole mahdollisuutta nettiversioon, jäävät asiasta paitsi.


