
Jäsenyyskysely 2019

Vastaajien kokonaismäärä: 578

1. Miksi olet partion jäsen?

Valitse kolme tärkeintä syytä.

Number of respondents: 572

1. tärkein syy 2. tärkein syy 3. tärkein syy

uusiin ihmisiin tutustuminen 21.88% 41.87% 36.25%

toiminta kavereiden kanssa 58.03% 25.18% 16.79%

toiminta omassa ryhmässä 38.75% 35% 26.25%

viikkotoiminta 39.65% 36.21% 24.14%

retket, vaellukset, purjehdukset, leirit 31.3% 40.29% 28.41%

kokemisen ja tekemisen kautta oppiminen 34.4% 28.01% 37.59%

vastuu yhteisistä asioista ja yhdessä päättäminen 32.85% 29.2% 37.95%

johtamistaitojen harjoittelu 23.6% 34.83% 41.57%

kansainväliset kokemukset 16.22% 24.32% 59.46%

oman identiteetin kehittäminen 24.73% 25.81% 49.46%

tapahtumien järjestäminen, projektit 15.44% 41.91% 42.65%
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1. tärkein syy 2. tärkein syy 3. tärkein syy

työelämätaitojen oppiminen 12% 32% 56%

2. Vastaaja

Number of respondents: 578

n Prosentti

SP 552 95.5%

FiSSc 26 4.5%

3. Mikä partion arvopohjassa puhuttelee sinua?

Valitse kolme tärkeintä.

Number of respondents: 575

1. tärkein
syy

2. tärkein
syy

3. tärkein
syy

päämäärä 37.56% 28.82% 33.62%

aate / arvopohja (ihanteet, lupaus ja tunnus) 37.46% 37.8% 24.74%

kasvatustavoitteet 25.43% 37.8% 36.77%

partiomenetelmä (sitoutuminen partion arvoihin, symboliikka, nousujohteisuus, vartiojärjestelmä, tekemällä oppiminen, aikuinen tuki, päivän hyvä
työ, toiminta luonnossa)

44.18% 33.49% 22.33%

partio-ohjelma 19.36% 37.63% 43.01%

vapaaehtoistoiminta 27.36% 25.41% 47.23%
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4. Valitse ne tekijät, joiden tulisi mielestäsi vaikuttaa jäsenmaksun suuruuteen.

Voit valita yhden tai useamman tekijän.

Number of respondents: 575 , selected answers: 717

n Prosentti

nykyinen malli (jäsenlajit kuvattu yllä.) 426 74.09%

7 1.22%

ikäkausi (perhepartio, sudenpennut, seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat, aikuiset) 137 23.83%

osallistumiskerrat viikkotoimintaan 14 2.43%

tapahtumaan osallistumiset (kokoukset, leirit, retket) 36 6.26%

muu, mikä? 58 10.09%

ei mikään, kaikille samansuuruinen jäsenmaksu 39 6.78%

Answers given into free text field

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? perheen taloudellinen tilanne

muu, mikä? perheen taloudellinen tilanne

muu, mikä? Ikäkausi JA perheen muut jäsenet

muu, mikä? Vapaaehtoistyö

muu, mikä? Opiskelijat, vähävaraiset perheet

muu, mikä? Osallistumalla johtajatoimintaan tulisi jäsenmaksut ja leirimaksut poistaa.

muu, mikä? Johtajille voisi olla oma jäsenmaksu. Johtajan status olisi jäsenrekisterinhoitajan määritettävissä, koska johtajien iät vaihtelevat paljon eri lippukunnissa.

muu, mikä? Jos lippukunnassa ei aktiivista toimintaa, pitäisi maksu olla pienempi.

muu, mikä? suurelle perheelle alennus

muu, mikä? Viikottaisia partiokertoja pitäville aikuisille vain pieni muodollinen maksu olisi kohtuullinen

muu, mikä? 17-vuotta täyttäneenkin jäsenmaksu voisi olla pienempi mikäli perheessä on useampia partiolaisia. Maksun voisi porrastaa ihan sen mukaan, montako partiolaista
perheessä on riippumatta heidän iästään. Lisäksi aikuisille voisi olla halvempi hang a round -jäsenyys, jos osallistuu vain muutamaan retkeen vuodessa.

muu, mikä? Kuinka monta perheenjäsentä on mukana toiminnassa, esim . 5 henkinen perhe

muu, mikä? Toimintakertojen määrä; esim perhepartion aikuiselta 1-jäsenen maksu on todella suuri, koska kokoontumisia noin kerran kuussa ja joka viikkoiseen toimintaan pääseviltä
maksu on sama. Jäsenmaksun tulisi olla myös pienenpi, jos aloittaa partion vuoden vaihteessa eli kesken kauden.

muu, mikä? Haluaako lehdetvai ei; jos perheestä monta jäsentä, niin määräalennus

muu, mikä? yli 50 vuotta maksanut vapaajäseneksi

74%

1%

24%

2%

6%

10%

7%

nykyinen malli (jäsenlajit kuvattu yllä.)

ikäkausi (perhepartio, sudenpennut, seikkailijat, tarpojat,
samoajat, vaeltajat, aikuiset)

osallistumiskerrat viikkotoimintaan

tapahtumaan osallistumiset (kokoukset, leirit, retket)

muu, mikä?

ei mikään, kaikille samansuuruinen jäsenmaksu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%



Vastausvaihtoehdot Teksti

muu, mikä? Taloudellinen tilanne esim. opiskelijoilla

muu, mikä? Sosiaalisesti heikossa asemassa oleville tukimaksun mahdollisuus, sisuille selvä helpotus maksuun!!!!!!!

muu, mikä? Understödsmedlemmar som inte deltar i verksamhet men vill stöda scouting

muu, mikä? Vaeltajille ja aikuisille edullisempi jäsenmaksu, sillä he laittavat suuren panoksen vapaaehtoistyöllään partiotoimintaan. Johtajaikäiset "maksavat työllään" osan
jäsenmaksusta.

muu, mikä? Vain yksi täysi jäsenmaksu samasta perheestä. Muille alennus

muu, mikä? Jäsenmaksu voisi olla halvempi johtajille ja varsinkin aikuisille, koska nämä ikäryhmät tekevät partiossa työtä, mutta joutuvat maksamaan saman kuin lapset, joille
ohjelmaa järjestetään.

muu, mikä? Opiskelijat voisi huomioida

muu, mikä? Kunde det vara skäl att bland annat ge unga ledare en lite mindre deltagaravgift? Studerande har som känt inte jättemycket extra pengar och det kanske inte främjar
frivillighet och att hålla på med scouting som hobby...

muu, mikä? kum kolmas liittyy niin pitäisi olla vielä halvempi

muu, mikä? Johtaja mahdollista pitäisi huomioida jotenkin

muu, mikä? Perhepartion maksut tulisi saada esim. perhekohtaisiksi.

muu, mikä? Jossain lippukunnissa tiedän olleen kokeiluissa lpk:n oma kaikki retket kattava maksu, esim. tästä toivoisin laajempaa artikkelia.

muu, mikä? Muille samansuuruinen lukuun ottamatta vain perhepartioon osallistuvia lapsia

muu, mikä? Perhepartion tulisi olla edullisempi, nyt kerran kuukaudessa toimintaa ja maksu siitä on kestämättömän suuri.

muu, mikä? Perhepartiossa yksi jäsenmaksu jaettuna kahdelle vanhemmalle, jos vuorottelevat osallistumistaan.

muu, mikä? Opiskeliat

muu, mikä? perheessä on kaksi aikuista ja neljä lasta, jonkinlainen alennus, jos kaikki on partiossa, kalleinta, kun lapset on 18-molemmin puolin ja heillä ei ole töitä

muu, mikä? Perhepartion jäsenmaksu alemmaksi (toiminta ei usein viikottaista)

muu, mikä? Lpkj tai yhdistyksen hallituksen pj tms vapautus jäsenmaksusta

muu, mikä? "Siviilielämän" tekijät, kuten opiskelu tai toisella paikkakunnalla asuminen. Kun mahdollisuus on osallistua yhdelle retkelle vuodessa, ei siitä kehtaisi kympin
osallistumismaksun lisäksi kuuttakymppiä matkakulujen lisäksi maksella, kun taloudellinen tilanne on mitä on. Ekan kerran jälkeen ei sama selitys vapautuksessakaan
käy.

muu, mikä? Syskonrabbatter är alltid bra. men det som är konstigt är att vuxna ledare måste betala full medlemsavgift. Som förälder är man aktivt med på mötena och ofta händer
det att man sätter ut egna pengar på material och så måste man ännu betalar medlemsavgift för att få jobba. Detta tror jag leder till att det är svårt att hitta friviliga
vuxna som deltar i vargungevärksamheten.

muu, mikä? aikuisille matalampi maksu, koska tekevät paljon työtä etenkin he, jotka ovat viikottaisessa mukana

muu, mikä? opiskelu yms.

muu, mikä? Perhepartiomaksun suuruutta en muista tältä istumalta, mutta mielestäni tuon 4-6 vuotiaan sijaan käsite voisi olla se koko perhe, eikä pelkkä lapsi, koska näinhän
toiminta ei toimi.

muu, mikä? Tulotaso/maksukyky

muu, mikä? Aikuisten jäsen maksu käytäntöä pitäs tarkistaa jotenkin esimerkiksi vakuutuksen osalta jos on oma vakuutus joka korvaa harrastuksissa sattuneet jutut kuten monissa
muissa lajeissa on.

muu, mikä? mitä jäsenmaksulla saa

muu, mikä? mahdollisuus vapautukseen

muu, mikä? Yleinen aktiivisuus partion kehittämisessä

muu, mikä? Johtajien maksun pitäisi olla matalampi. Vapaaehtoistyöstä ei pitäisi maksaa.

muu, mikä? Perheen koko, jos useita jäseniä, maksu voisi pienetä per seuraava jäsen.

muu, mikä? Vanhassa mallissa on hyvää, että hinta on halvempi perheelle jossa on useampi lapsi partiossa, jotta on Varmasti varaa laittaa kaikki halukkaat lapset partioon. Mielestäni
olisi myös hyvä, että johtaja ikäisille olisi hieman halvempi jäsenmaksu. Se innostaisi nykyisiä johtajia pysymään partiossa, sillä johtajana tehdään vapaaehtoistyötä
lasten ohjelman eteen, eikä enää ole paljoa omaa ohjelmaa

muu, mikä? Erilaisia "alennus" ryhmiä voisi olla enemmän. Yksinäiset aikuiset maksavat usein ongelmitta nykyisen jäsenmaksun. Puolison liittäminen viralliseksi jäseneksi olisi
helpompaa jos esim saman talouden jäsenet alentaisivat aina hintaa :) ns paljousalennus per talous, vaikka ale olisikin vähäinen

muu, mikä? Vähän kuin ikäkausi mutta vain kaksi ryhmää alaikäiset (halvempi) ja täysi-ikäiset (kalliimpi)

muu, mikä? pitäisin muuten samana kuin nykyisin mutta nostaisin tuon 17v->18vuoteen

muu, mikä? Eller samma för alla även på FS nivå

muu, mikä? Jäsenien määrä perheessä

muu, mikä? Partilaisten määrä perheestä

muu, mikä? Aikuiset johtajat maksutta mahdollistamaan lasten ja nuorten toimintaa, kuten monissa muissakin harrastuksissa

muu, mikä? Aikuiselle alennus maksuun, jos hän on vastuussa/tekee vapaaehtoistyötä lastensa lippukunnassa. Perhemaksu voisi olla hyvä idea myös



5. Mille ikäkausille jäsenmaksun tulisi olla muita suurempi / muita pienempi?

Number of respondents: 137

muita pienempi samansuuruinen muita suurempi Keskiarvo Mediaani

perhepartiolaiset 78.79% 19.7% 1.51% 1.23 1

sudenpennut 28.36% 58.21% 13.43% 1.85 2

seikkailijat 10.69% 74.04% 15.27% 2.05 2

tarpojat 3.82% 86.26% 9.92% 2.06 2

samoajat 16.79% 78.63% 4.58% 1.88 2

vaeltajat 43.94% 49.24% 6.82% 1.63 2

aikuiset 52.27% 34.85% 12.88% 1.61 1

6. Kuinka pitkä jäsenyyskauden tulisi mielestäsi olla?

Partion jäsenmaksukausi on vuosi. Syksyisin maksettava jäsenmaksu kohdistuu seuraavaan kalenterivuoteen. Jäsenmaksulasku maksetaan yhdessä erässä.

Number of respondents: 573
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n Prosentti

vuosi, joka maksetaan yhdessä erässä 268 46.77%

vuosi, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä 257 44.85%

puoli vuotta 24 4.19%

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? 11 1.92%

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? 13 2.27%

Answers given into free text field

Vastausvaihtoehdot Teksti

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Lukuvuosi

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Lukuvuosi koska toimintakin menee kouluvuoden mukaan

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Syksy - kevät olisi loogisempi toiminnan kannalta

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Partio kauden mukaan

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Vuosi elo-heinäkuu koska uusien ryhmien toiminta alkaa yleensä elokuussa ja moni lopettaa touko-kesäkuussa

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? toimintakauden mukaan: elokuu-heinäkuu

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Toimintakausi syksy-kevät

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? syksystä-syksyyn

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Toimintakausi syksy-kesä

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? 1.8.-31.7. tai 1.9.-31.8.

muu ajanjakso, joka maksetaan yhdessä erässä, mikä? Syyskuusta elokuuhun

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Vanhoilla jäsenillä eri kuin uusilla. Porrastusta jos viisi henkilöä perheestä harrastaa...

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Puoli vuotta

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? toimintakausi eli lukuvuosi tai lukukausi eli syksy ja kevät erikseen.

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Syksy ja kevät ei kalenteri vuosi

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Lukuvuosityylillä

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Lukuvuosi olisi toiminnan kannalta mielekkäämpi aika, koska toiminta on rakennettu lukuvuoden mukaan.

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Årlig avgift som default, men möjlighet till ratbetalning t.ex. månadsvis

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Toimintavuosi/ "lukuvuosi"

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Vuoden jäsenmaksu jonka voi valita 1 erä tai useampi erä

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Syyskuu-elokuu eli partiovuoden mukaisesti

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Lukukausi

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Valinnaisesti puoli v tai vuosi

muu ajanjakso, jonka voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä, mikä? Elokuu-heinäkuu tai liittymishetki-heinäkuu



7. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

Viikoittaisten kokousten lisäksi partiossa järjestetään tapahtumia (esim. retket, leirit, vaellukset), jotka toteutetaan vapaaehtoisvoimin.

Number of respondents: 576

Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo Mediaani

Tapahtumien tekijöillä tulee olla osallistujia pienempi tapahtumamaksu. 79.86% 12.5% 7.64% 1.28 1

EVP-osallistujilla tulee olla jäseniä suurempi tapahtumamaksu. 40.88% 37.89% 21.23% 1.8 2

8. Missä tapahtumapesteissä toimivilla tulisi olla muita pienempi tapahtumamaksu?

Number of respondents: 449 , selected answers: 1622

n Prosentti

ryhmänjohtaja (akela, sampo, luotsi) 234 52.12%

tapahtuman osa-alueen, esim. leirilippukunnan johtajisto, seppo, ohjaaja 286 63.7%

staabi-, päällikkö- tai mestaritasoinen vastuullinen pesti 375 83.52%

pitkäkestoinen pesti, joka alkaa ennen tapahtumaa tai loppuu tapahtuman jälkeen 397 88.42%

merkittäviä taloudellisia tai toiminnallisia vastuita sisältävä pesti 330 73.5%

9. Kuinka monta kertaa partioon tulee voida käydä tutustumassa (kokouksessa) ennen liittymistä?

Ei-vielä-partiolainen (EVP, lue lisää täältä)Partioon voi tutustua käymällä viikoittaisessa toiminnassa (kokouksissa) kolme kertaa tutustumassa. Tämän jälkeen on tehtävä päätös jäsenyydestä ja,
jos partiota halutaan jatkaa, liittyä jäseneksi.

Number of respondents: 568
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n Prosentti

ei kertaakaan 0 0%

yhden kerran 13 2.29%

2 kertaa 52 9.15%

3 kertaa (nykyinen EVP) 401 70.6%

4 kertaa 46 8.1%

5 kertaa 33 5.81%

6 kertaa 7 1.23%

7 kertaa 0 0%

8 kertaa 3 0.53%

9 kertaa 1 0.18%

10 tai enemmän 1 0.18%

niin monta kertaa, kuin haluaa 11 1.94%
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10. Kuinka monta kertaa mielestäsi partioon tulisi voida tutustua ennen liittymistä?

Vastaa lukuna

Number of respondents: 1

Minimiarvo Maksimiarvo Keskiarvo Mediaani Summa Keskihajonta

10 10 10 10 10 0

11. Onko mahdollisuus tutustua partioon ennen liittymistä edesauttanut partioon liittymistä lippukunnassasi?

EVP-jäsenyys on ollut mahdollinen vuoden 2016 lopusta alkaen.

Number of respondents: 573

n Prosentti

Kyllä 219 38.22%

Ei 42 7.33%

En osaa sanoa 312 54.45%
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12. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

Number of respondents: 576

Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo Mediaani

Partion tulee voida liittyä myös määräajaksi, esimerkiksi puoleksi vuodeksi. 25.04% 55.31% 19.65% 1.95 2

Partiosta tulee voida erota määräajaksi, esimerkiksi ulkomaan vaihtovuoden ajaksi. 67.94% 18.64% 13.42% 1.45 1

Partioon liittyminen on helppoa. 83.28% 8.88% 7.84% 1.25 1

Partioon liittymisen tapoja tulee muuttaa/lisätä. 21.6% 30.84% 47.56% 2.26 2

Tiedän jäsenmaksun olleen este partioon liittymiselle. 25.56% 45.22% 29.22% 2.04 2

13. Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

Partioon liitytään liittymällä jonkun lippukunnan jäseneksi.Lippukunnat muodostavat partiopiirit ja FiSSc:n, joiden valtakunnallinen katto-organisaatio on Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
(SP-FS).

Number of respondents: 575

Samaa mieltä Eri mieltä En osaa sanoa Keskiarvo Mediaani

Partioon tulee voida liittyä myös suoraan piirin jäseneksi. 37.06% 36.71% 26.23% 1.89 2

Partioon tulee voida liittyä myös suoraan SP-FS:n jäseneksi. 28.52% 44.17% 27.31% 1.99 2

Partiolaisen tulee olla jonkin lippukunnan jäsen. 51.22% 33.45% 15.33% 1.64 1
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14. Onko lähipiirissäsi perhepartiolaisia?

Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun 2018 kokouksessaan perhepartion partion toimintamuodoksi. Perhepartion järjestää aina lippukunta. Perhepartio on tarkoitettu alle
kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina
omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.

Number of respondents: 574

n Prosentti

Kyllä 200 34.84%

Ei 374 65.16%

15. Mikä vaihtoehdoista on mieluisin?

Number of respondents: 199

n Prosentti

Perhepartiolaisen jäsenyys laskutetaan aikuisen jäsenmaksun yhteydessä 70 35.18%

Perheen kaikille perhepartiolaisille yksi yhteinen jäsenyys ja jäsenlasku 93 46.73%

Jokaiselle perheenjäsenelle oma jäsenyys ja oma jäsenmaksu 36 18.09%

16. Mihin piiriin / FiSScin lippukuntasi kuuluu?

Number of respondents: 575
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n Prosentti n Prosentti n Prosentti

En ole varma piiristäni, näytä lippukunnat 6 1.04%

--- 2 0.35%

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 19 3.3%

Finlands Svenska Scouter r.f. 21 3.65%

Hämeen Partiopiiri ry 119 20.7%

Järvi-Suomen Partiolaiset ry 52 9.04%

Kymenlaakson Partiopiiri ry 9 1.57%

Lapin Partiolaiset ry 10 1.74%

Lounais-Suomen Partiopiiri ry 110 19.13%

Pohjanmaan Partiolaiset ry 63 10.96%

Pohjois-Savon Partiolaiset ry 1 0.17%

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry 100 17.39%

Uudenmaan Partiopiiri ry 63 10.96%

Yhteensä 575 100% 6 100% 6 100%



17. Minulla on pesti

Voit valita useamman vaihtoehdon, jos toimit useammalla tasolla.

Number of respondents: 464 , selected answers: 581

n Prosentti

lippukunnassa / toimin lippukunnan johtajatehtävissä, esim. ryhmänjohtajana 423 91.16%

aluejärjestössä 20 4.31%

piirissä tai FiSSc:ssä 99 21.34%

Suomen Partiolaisissa / keskusjärjestötasolla 39 8.41%

18. Minulle tämän hetken merkittävin pestini on

Number of respondents: 131

n Prosentti

lippukunnassa 46 35.12%

aluejärjestössä 4 3.05%

piirissä tai FiSSc:ssä 59 45.04%

keskusjärjestössä 22 16.79%
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19. Olen

Number of respondents: 578

n Prosentti

mies 169 29.24%

nainen 406 70.24%

muu 3 0.52%

20. Ikäni

Number of respondents: 578

n Prosentti

alle 15 v. 0 0%

15-17 v. 2 0.35%

18-22 v. 105 18.17%

23-25 v. 59 10.21%
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n Prosentti

26-29 v. 47 8.13%

30-39 v. 129 22.32%

40-49 v. 146 25.26%

50-59 v. 62 10.73%

yli 60 v. 28 4.84%

21. Koulutukseni on

Valitse seuraavista korkein koulutusaste, jonka olet suorittanut.

Number of respondents: 578

n Prosentti

en halua kertoa 6 1.04%

peruskoulu 22 3.81%

lukio tai ammatillinen tutkinto 177 30.62%

alempi korkeakoulututkinto 183 31.66%

ylempi korkeakoulututkinto 162 28.03%

lisensiaatin tai tohtorin tutkinto 25 4.32%

ei mitään näistä 3 0.52%

22. Ammattini

Valitse ammattiryhmä, johon katsot lähinnä kuuluvasi.

Number of respondents: 578
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n Prosentti

en halua kertoa 16 2.77%

ylempi toimihenkilö 118 20.41%

alempi toimihenkilö 66 11.42%

työntekijä 156 26.99%

yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 26 4.5%

johtavassa asemassa toisen palveluksessa 26 4.5%

maatalousyrittäjä 1 0.17%

opiskelija 125 21.63%

eläkeläinen 16 2.77%

kotiäiti tai koti-isä 4 0.69%

työtön 11 1.9%

muu 13 2.25%
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23. Olen ollut partiossa

Number of respondents: 577

n Prosentti

alle vuoden 16 2.77%

1-2 vuotta 30 5.2%

3-5 vuotta 39 6.76%

yli 6 vuotta 492 85.27%

24. Miten todennäköisesti suosittelisit partioharrastusta ystävällesi?

Number of respondents: 577
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n = 29 n = 133 n = 415

5.03% 23.05% 71.92%

0 2 0 0 5 9 13 28 105 116 299

0% 0.35% 0% 0% 0.87% 1.56% 2.25% 4.85% 18.2% 20.1% 51.82%

Yhteensä

Vastauksia NPS Keskiarvo

577 67 9

3%

5%

7%

85%

alle vuoden

1-2 vuotta

3-5 vuotta

yli 6 vuotta

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85%

Arvostelijat Passiiviset Suosittelijat

675%
n = 29

23%
n = 133

72%
n = 415

NPS

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

NPS


