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Taustatietoa Flying Finn 100 -hankkeesta

• Flying Finn -100 on liiton vuonna 2017 käynnistämä tukihanke 
seuroille Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi

• Tavoitteena oli kerätä yhdessä kumppaneiden ja autourheilutähtien 
kanssa yhteensä 100 karting-autoa

• Hanke ei luonnollisestikaan päättynyt juhlavuoteen vaan jatkuu 
edelleen

• Tällä hetkellä (27.11.2019) seuroille lahjoitettuja kartteja on ympäri 
Suomea yhteensä 93kpl



Kyselyn vastaajat

• Kyselyyn vastasi 41/43 seuraa. Kyseessä on seurat, jotka ovat saaneet
Flying Finn -100 karting-auton

• Yksi raportin täyttänyt seura oli sellainen, joka ei ole saanut Flying
Finn -100 karting-autoa

• Seurat, joilla on Flying Finn -100 karting-auto löydät täältä

https://www.autourheilu.fi/seuroille/flying-finn-100/


Kyselyn toteutus ja jatkotoimenpiteet

• Kysely toteutettiin nopealla aikataululla keväällä 2019, mikä näkyy
kysymyksien asettelussa ja niiden ymmärtämisessä. Tästä syystä
kysely ei täysin onnistunut.

• Raportissa ei voida käsitellä tarkemmin seuraavia asioita;
• Alueellisuus (luvut vääristyvät johtuen siitä onko toiminta eritelty vai ei)
• Nuorisotoiminnan vaikuttavuus* (luvut vääristyvät johtuen siitä onko toimintaan

laskettu kaikki seuran nuorisotoiminta vai ainoastaan FF-100 autojen käyttö)

• Kyselyn suunnitteluvastuu on minulla ja kehitän sen toimivammaksi
vuodelle 2020, joka on informatiivisempi ja siten palvelee kaikkia
paremmin.



1322 lasta*

Säännöllinen 
toiminta tuo 

enemmän 
pysyviä 
jäseniä
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TOIMINTA
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842 lasta*
Suurimmaksi 

osaksi ilmaisia 
kokeilukertoja.

KERTALUONTEINEN 
TOIMINTA

Avoimet ovet –
päivät, 

ensikertalaisille 
jne. 

Kerho- ja 
harjoitusillat, 

karting-
kerhot jne.



Tapahtumat 
tavoitti 490 

lasta

Tapahtumia 
yht. 7kpl

TAPAHTUMAT

Suurin osa 
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Autourheilun 
tunnettavuus 

valtakunnallisesti 
lisääntyi



Jatkotoimenpiteet seurassa

Vuosiraportti on hyvä käydä seurassa yhdessä lävitse. Näitä kysymyksiä 
on hyvä pohtia sen jälkeen toiminnan arvioinnin vuoksi.

• Seurataanko seurassa osallistujamääriä? Onko suunta hyvä vai huono? Miksi?
• Millä perustein seuran nuorisotoimintaa on kehitetty? Onko sitä kehitetty?
• Vastaako nuorisotoiminta alueen kysyntään ja nuorten tarpeisiin?
• Onko seurassa määritetty tavoitteet nuorisotoiminnan kehittämiseksi ja sitä 

tukeva toimintasuunnitelma kirjattu?
• Miten seura on hyötynyt tapahtumista? Onko toiminta ollut suunnitelmallista?

’’Tilastointi on kehittyvän seuran edellytys.’’



#flyingfinn100 #flyingfinn

flyingfinn100.fi
facebook.com/AKKFlyingFinn/

Lisätietoja: Nuorisopäällikkö Rosa Pietikäinen, 050 476 5463, rosa.pietikainen@autourheilu.fi

http://www.flyingfinn100.fi/
https://www.facebook.com/AKKFlyingFinn/
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