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Tiivistelmä: 

Tutkimuksessani selvitän, millainen on prosenttikerhon organisaatiokulttuuri jäsentensä kokemana. 
Tavoitteeni on antaa prosenttikerholaisille ääni ja avata heidän kokemuksiaan kerhonsa 
organisaatiokulttuurista. Organisaatiokulttuurilla tarkoitan tässä tutkimuksessa kulttuuria, joka 
koostuu perusolettamuksista, arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista. 

Tutkimukseni perustuu fenomenologiseen metodiin. Fenomenologia tutkii niitä kokemuksen 
muotoja, joiden kautta olemme kosketuksissa ympäröivään todellisuuteen. Tutkimukseni toteutui 
haastattelemalla neljää moottoripyöräkerholaista saman kerhon sisältä. Tutkimukseni analysoin 
Giorgin fenomenologisella metodilla ja tuloksena esitän yhden yleisen merkitysverkoston, jossa on 
kaikkien neljän tutkittavan yhteiset kokemukset. Tutkimukseni toisena tuloksena esitän määrittelyn 
prosenttikerhosta jäsentensä kokemana. Se tuo lisätietoa organisaatiokulttuurin tarkasteluun ja on 
myös itsessään tärkeä tiedonlähde siitä, mitä prosenttikerhot ovat jäsentensä kokemana.  

Tutkimukseni tulosten mukaan prosenttikerhon organisaatiokulttuuri on jäsentensä kokemana 
verkosto, jossa vallitsee lojaalius ja kunnioitus kerhoa ja jäseniä kohtaan. Tämä näyttäytyy myös 
palautteen muodossa. Kaikilla on sananvapaus antaa palautetta, ja sitä pidetään tärkeänä. Kerho on 
ennen kaikkea elämäntapa, johon kuuluu yhteinen moottoripyöräilyharrastus. Kerho on lisäksi 
jäsentensä kokemuksissa hyvin aktiivinen erilaisten reissujen ja tapahtumien suhteen. Kerhon 
toiminta on myös tässä suhteessa hyvin organisoitua. Menot ovat yhdessä sovittu ja ne ovat kaikille 
tiedossa. Kerhossa vallitsee järjestys ja tietynlaiset pelisäännöt. Kaikille yhteinen kokemus on myös 
se, että kerhoon tultuaan jokaisella on ollut siellä ainakin yksi tuttu jäsen. Kerhoon kuuluminen on 
jokaiselle jäsenelle hyvä valinta.  

Prosenttikerhon organisaatiokulttuuria voidaan kuvata vahvaksi, mutta se jättää myös tilaa 
luovuudelle, tulkinnalle ja toisin toimimiselle. Kerhossa vallitsee yhteisöllisyys, jossa korostuu 
uskollisuus kerhoa ja sen jäseniä kohtaan, yhteinen moottoripyöräilyharrastus ja kerhon merkitys 
ennen kaikkea elämäntapana.  

 

Avainsanat: Prosenttikerho, organisaatiokulttuuri, fenomenologia 

Suostun tutkielman luovuttamiseen kirjastossa käytettäväksi. 



3 
 

Sisällys 
 

1 Johdanto .......................................................................................................................................................... 4 

2 Tutkimuksen lähtökohdat ............................................................................................................................... 5 

2.1 Prosenttikerhot ......................................................................................................................................... 5 

2.2 Organisaatiokulttuuri ............................................................................................................................... 7 

2.3 Fenomenologinen tutkimus ..................................................................................................................... 8 

3 Tutkimuksen toteutus ................................................................................................................................... 11 

3.1 Osallistujat ja aineiston keruu................................................................................................................ 11 

3.2 Aineiston analyysi ................................................................................................................................. 13 

4 Tulokset ........................................................................................................................................................ 16 

4.1 Yleinen merkitysverkosto ...................................................................................................................... 16 

4.2 Prosenttikerhon määrittely jäsentensä kokemana .................................................................................. 18 

5 Johtopäätökset .............................................................................................................................................. 19 

5.1 Vahva kulttuuri ...................................................................................................................................... 19 

5.2 Luovuus, tulkinnanvaraisuus ja toisin toimiminen ................................................................................ 22 

5.3 Yhteisöllisyys ........................................................................................................................................ 23 

5.4 Veljeys, uskollisuus, moottoripyöräily, tekniset taidot ja elämäntapa .................................................. 23 

6 Pohdinta ........................................................................................................................................................ 25 

LÄHTEET ....................................................................................................................................................... 29 

Liitteet ............................................................................................................................................................. 33 

 

 

 

  



4 
 

1 Johdanto 
 

Tutkimuksessani selvitän, millainen on prosenttikerhon organisaatiokulttuuri jäsentensä kokemana. 

Tavoitteeni on antaa prosenttikerholaisille ääni ja avata heidän kokemuksiaan kerhonsa 

organisaatiokulttuurista. Tutkimus on ainutlaatuinen ja harvinainen, koska prosenttikerhoa ei voi 

määritellä pelkästään työ- tai harrastusorganisaatioksi. Se on jotain enemmän, jäsentensä 

kokemuksissa se on elämäntapa. Tavoitteeni on hahmottaa heidän kokemuksiaan ja tuoda esille, 

mitä merkitsee kuulua moottoripyöräkerhoon ja tätä kautta avata prosenttikerhon 

organisaatiokulttuuria. Tutkimukseni ainutlaatuisuus ja harvinaisuus näkyy myös siinä, että 

prosenttikerhoista on tehty vain vähän tieteellistä tutkimusta (Thomas 2009, 174), eikä juurikaan 

suomalaista tutkimusta ja siinä, että nyt ovat äänessä kerholaiset itse kokevina yksilöinä. 

Tutkimukseni perustuu fenomenologiseen metodiin. Fenomenologia tutkii niitä kokemuksen 

muotoja, joiden kautta olemme kosketuksissa ympäröivään todellisuuteen (Miettinen 2010, 151). 

Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystämme jostain inhimillisen elämän 

ilmiöstä (Laine 2010, 44). Tutkimuksessani olen kiinnostunut moottoripyöräkerholaisten 

organisaatiokulttuurista heidän kokemanaan. Organisaatiokulttuurilla tarkoitan tässä tutkimuksessa 

kulttuuria, joka koostuu perusolettamuksista, arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista 

(Harisalo 2008, 267-270). Tutkimukseni toteutui haastattelemalla neljää moottoripyöräkerholaista 

saman kerhon sisältä. Tutkimukseni analysoin Giorgin fenomenologisella metodilla (1988b, c, 

Perttulan 1995 mukaan) ja tuloksena esitän yhden yleisen merkitysverkoston, jossa on kaikkien 

neljän tutkittavan yhteiset kokemukset. Tutkimukseni toisena tuloksena esitän määrittelyn 

prosenttikerhosta jäsentensä kokemana. Se tuo lisätietoa organisaatiokulttuurin tarkasteluun ja on 

myös itsessään tärkeä tiedonlähde siitä, mitä prosenttikerhot ovat jäsentensä kokemana.  

Median ja poliisin mukaan prosenttikerhot ovat järjestäytyneitä rikollisryhmiä (HS 2014a; HS 

2014b; HS 2015; Mölsä 2009). Yhteiskunnan katseiden kiinnittyessä heihin, koin ajankohtaiseksi 

selvittää, millainen organisaatio prosenttikerho on. Tästä lähti innostukseni tutkia, millaisena 

kerholaiset kokevat organisaatiokulttuurinsa. Alusta saakka olin kiinnostunut prosenttikerholaisten 

omista kokemuksista ja se olikin lähtökohtani tutkimuksen teossa. Koin myös, että 

organisaatiokulttuuria tutkittaessa se on myös ainut vaihtoehto. Tutkimalla organisaatiokulttuuria 

saamme tietää jotain ihmisten omista kokemuksista organisaatiossa olostaan. Nimenomaan nämä 

kerholaisten omat kokemukset ovat se, mistä olen tutkimuksessani kiinnostunut. En ole 

kiinnostunut prosenttikerhojen toiminnan laillisuuden tutkimisesta, jääköön se toisten tutkijoiden 

aiheeksi. Tutkimukseni lähtökohdan ollessa prosenttikerholaisten omat kokemukset, tiedostan 
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myös, että minulle, ulkopuoliselle tutkijalle, ei kerhon toiminnan kaikkia ulottuvuuksia välttämättä 

ilmaista. En kuitenkaan näe tätä syyksi olla tekemättä tutkimusta prosenttikerholaisten omien 

kokemusten kautta. Päinvastoin, se antaa täydentävän näkökulman prosenttikerhojen tutkimiseen ja 

ymmärtämiseen, olkoon se sitten todellinen tai ei.  

2 Tutkimuksen lähtökohdat 

2.1 Prosenttikerhot 

 

Lainsuojattomat moottoripyöräkerhot syntyivät Amerikan länsirannikolla toisen maailmansodan 

jälkeen. Ne ovat kerhoja, joita ei ole rekisteröity Amerikan moottoripyöräyhdistykseen (American 

Motorcycle Association eli AMA) tai Kanadan moottoripyöräyhdistykseen (Canadian Motorcycle 

Association eli CMA). Nämä yhdistykset vastaavat moottoripyöräilystä Yhdysvalloissa ja 

Kanadassa. AMA ja CMA ovat sidoksissa kansainväliseen moottoripyöräliittoon (Fédération 

Internationale Motorcycliste eli FIM), joka on moottoriurheilun maailmanliitto ja toimii 

maailmanlaajuisesti moottoriurheilun edustajana (SML 2015). Ne moottoripyöräkerhot, jotka ovat 

rekisteröity moottoripyöräyhdistykseen saavat kerhon perustamiskirjan ja ovat oikeutettuja 

osallistumaan yhdistyksen järjestämiin aktiviteetteihin. AMA ja CMA rekisteröinti linjaa kerhon 

myös lailliseksi suhteessa vastaanottavaan yhteiskuntaan. Ei-rekisteröityjä kerhoja luokitellaan 

lainsuojattomiksi ja niitä katsotaan olevan 1 % valtavirrasta Amerikassa. Ne tahraavat yhdistysten 

mukaan julkista mainetta sekä moottoripyöristä että moottoripyöräilijöistä. Lainsuojattomat 

moottoripyöräilijät hyväksyivät AMA:n luokituksen yhdestä prosentista, jonka keinona on tunnistaa 

oikeamielinen lainsuojaton. Nykyään monet lainsuojattomat kerholaiset kantavat 1 % -tunnusta 

lisänä kerhon värejä. (Wolf 1991, 4-5.) Hells Angels MC, Bandidos MC ja puhtaasti kotimainen 

Cannonball MC ovat prosenttijengejä. He kantavat liiveissään 1 % -tunnusta merkkinä 

yhteiskunnan ulkopuolelle jättäytymisestä. Poliisin mukaan kyse on rikollisjärjestöistä. (Mölsä 

2009; HS 2014b.)  

Korkein oikeus (KKO:2011:41; KKO:2013:90) on antanut kaksi ennakkopäätöstä koskien kerhojen 

järjestäytymistä vakavien rikosten tekemistä varten. Korkeimman oikeuden 2011 vuoden 

ennakkopäätöstä edeltäneissä alemmissa oikeuksissa, sekä käräjäoikeus että hovioikeus ovat 

tuominneet kerhot järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi Euroopan Unionin järjestäytyneen 

rikollisuuden määritelmän mukaan. 2011 vuoden ennakkopäätöksessään Korkein oikeus katsoo 

asiassa jääneen näyttämättä, että Bandidos Helsinki tai Support Helsinki olisivat rikoslain 6 luvun 5 



6 
 

§:n 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla järjestäytyneet vakavien rikosten tekemistä varten. Näin ollen 

pelkästään se, että vastaajat ovat toimineet Bandidos Helsingin tai Support Helsingin yhteydessä, ei 

osoita heidän muodostaneen rikoslain 6 luvun 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua ryhmää. 

(KKO:2011:41.) 2013 vuoden Korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä edeltäneissä alemmissa 

oikeuksissa käräjäoikeus katsoi, että tässä asiassa ei ollut esitetty selvitystä siitä, että CMC olisi 

perustettu tai myöhemmässä vaiheessa järjestäytynyt nyt käsiteltävänä olevien tekojen kaltaisten 

vakavien rikosten tekemistä varten ja että tämä järjestäytyminen olisi ollut nyt tuomittavana olevien 

rikosten syy. Hovioikeus asiaa kokonaisuutena arvioiden katsoi, että CMC täytti rikoslain 6 luvun 5 

§:n 2 kohdassa tarkoitetun rikollisryhmän edellytykset. Vuoden 2013 ennakkopäätöksessä Korkein 

oikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty riittävää näyttöä siitä, että CMC olisi rikoslain 6 luvun 5 

§:n 2 kohdan tarkoittamalla tavalla järjestäytynyt vakavien rikosten tekemistä varten. Korkein 

oikeus katsoo, että edellytyksiä mainitun koventamisperusteen soveltamiselle ei ole ollut. 

(KKO:2013:90.) 

Thomas (2009, 174, 175) on tutkinut neljän suuren prosenttikerhon rikollista toimintaa. Nämä neljä 

suurta ovat Hells Angels MC, Outlaws MC, Bandidos MC ja Pagans MC. Kolme ensimmäistä ovat 

alun perin amerikkalaisia, nykyään kansainvälisiä ja isoimpia moottoripyöräkerhoja maailmassa. 

Kaikki neljä ovat tunnettuja rikollisesta toiminnastaan ja väkivallastaan toisiaan kohtaan. Tutkimus 

luokittelee rikollista toimintaa kunkin ison neljän kerhon kohdalla hyödyntäen LexisNexis-

tietokantaa sanomalehtien haussa ja käyttäen biker-rikollisuus tyypittelyä, jonka ovat kehittäneet 

Quinn ja Koch (Quinn 2003, 296). Tähän tyypittelyyn kuuluvat spontaanin ilmeikkäät teot, 

suunnitellut aggressiiviset teot, lyhytaikaiset vaikuttavat teot ja meneillään olevat vaikuttavat 

yritykset. Tutkimukset osoittavat, että neljän ison kerhon jäsenet ovat mukana monenlaisissa 

rikollisissa toiminnoissa, joista yleisin on käynnissä olevat yritykset/järjestäytynyt rikollisuus kuten 

huumeiden ja aseiden salakuljetusta. Tutkimuksessa paljastui myös lukuisia tapauksia spontaaneja 

tai suunniteltua väkivaltaa kilpailijoita ja muita kohtaan. Tutkimus lisää rajallisesti itse tietoa näistä 

poikkeavista ryhmistä ja ehdottaa edelleen lisää tutkimusalueita. 

Thompson (2009, 89) tutki ”uuden moottoripyörä” alakulttuurin näennäiseesti-poikkeavaa 

maailmaa vertaamalla ja asettamalla sitä vastakkain aikaisemmissa tutkimuksissa esiintyviin 

”lainsuojattomiin” moottoripyöräilijöihin. Hän esittää erojen olevan suuria.  Hän pyrki vastaamaan 

kysymykseen, miksi nykyajan hyvin koulutettu, keskiluokkainen ihminen on osana 

prosenttikerhoja, ja täten leimaa itsensä poikkeavaksi. Thompson esitti yhtenä vastauksena tähän, 

että moottoripyöräily on ennen kuulunut alemman luokan harrastuksiin, mutta nykyään se on 

kalliimpi ja enemmän harjoittelua ja teknologiaa vaativa harrastus, ja siten se vetoaa koulutettuihin 
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jäseniin keski- ja yläluokissa. Moottoripyöräily alakulttuureineen nähdään myös viehättävän 

riskinottokäyttäytymiseen omistautuneita ihmisiä. Moottoripyöräilystä on tullut uusi extreme-laji. 

Yhtenä vastauksena kysymykseen hän totesi keski-iän kriisin, jolloin moottoripyöräilyn 

alakulttuurilla haetaan uutta merkitystä elämään, jännitystä ja yksinkertaisesti jotain erilaista.  

Järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaa on myös verrattu vankilan hierarkiaan ja 

tottelevaisuuteen (Kurki 2010, 136). Glenny (2008, 325-326) kertoo Vancouverin vahvimmasta ja 

näkyvimmästä rikollisryhmästä, Helvetin enkeleistä, joiden vahvan aseman selitys on järjestökuri ja 

kaupungin sataman kontrollointi. Enkeleillä on tiukka hierarkia ja heille ehdoton uskollisuus käy 

kaiken edelle. Kuluu vuosia ennen kuin on mahdollista päästä lähellekään ryhmän valtakeskusta, ja 

kokelaiden odotetaan täyttävän kaikki täysjäsenten antamat käskyt siivouksesta pahoinpitelyihin. 

Kokelaan täytyy olla valmis kestämään vuosien rehkintä ennen kuin hän on täysjäsen. Kurjen 

(2010, 136) mukaan Suomessa ei ehkä vielä olla aivan näin pitkällä, mutta myös täällä sekä 

organisoituneissa rikollisjärjestöissä että vankilassa vallitsee hierarkia ja tottelevaisuus. Kyse on 

holistisesta järjestelmästä, johon yksilöllisyys paljolti katoaa – niin vankilat kuin rikolliset 

organisaatiotkin jakaantuvat tavalla tai toisella eliittiin ja massaan. 

 

2.2 Organisaatiokulttuuri 
 

1980-luvulla organisaatioissa alkoi ilmetä asioita ja ilmiöitä, joille oli vaikeaa löytää tyydyttävää 

selitystä. Havaittiin esimerkiksi, että raha ja teknologia eivät tuottaneet haluttuja tuloksia ja että 

korkeasti koulutettu henkilökunta ei aina auttanut organisaatiota saavuttamaan tavoitteitaan. Alettiin 

kysyä, miksi organisaatio, jolla oli heikommat aineelliset voimavarat, voi kuitenkin menestyä 

hyvin? Kun kysymykseen ryhdyttiin etsimään vastausta, huomattiin, että organisaatiolla on oma 

sisäinen todellisuutensa, joka ohjaa ihmisten ajattelua, valintoja ja käyttäytymistä ja joka on ainakin 

jossain määrin riippumaton organisaation muodollisista tekijöistä. Tätä näkymätöntä ja sisäistä 

todellisuutta alettiin kutsua kulttuuriksi. (Harisalo 2008, 264.) 

Tutkimuksessani tarkastelen prosenttikerhon organisaatiokulttuuria jäsentensä kokemana. 

Organisaatiokulttuurilla  tarkoitan  tässä  tutkimuksessa  kulttuuria,  joka  muodostuu 

perusolettamuksista, arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista (Harisalo 2008, 267-270). 

Perusolettamukset muodostavat kulttuurin eli ajattelun, käyttäytymisen ja valintojen keskeisimmän 

perustan. Arvot ovat valintoja siitä, mitä organisaatiossa pidetään tärkeänä. Perspektiiviin kuuluvat 
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normit, säännöt ja vaatimukset. Konkreettiset tulokset voivat olla fyysisiä tuloksia; esimerkiksi 

vaatetus, käyttäytymistuloksia; esimerkiksi rituaalit tai kielen tuloksia; esimerkiksi huumori. 

Organisaatiokulttuurista on esitetty monia erilaisia määritelmiä. Yhteistä niille on tietyt jaetut 

käsitykset olennaisiksi katsotuista asioista, joita ovat esimerkiksi tietämys, toimintatapa, tulkinnat, 

ymmärrys, merkitykset ja havaitseminen. (Harisalo 2008, 266.) Schein (1987, 26) tarkoittaa 

organisaation kulttuurilla perusoletusten mallia, jonka jokin ryhmä on luonut tai kehittänyt 

oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai sisäiseen yhdentymiseen liittyviä 

ongelmiaan. Tätä mallia ryhmä pitää perusteltuna ja siksi opettaa sitä uusille jäsenille oikeana 

tapana havaita, ajatella ja tuntea. Korhonen ja Nevgi (2012, 520) kuvaavat, että 

organisaatiokulttuuri tulisi nähdä moniulotteisena ja muuttuvana sen sijaan, että se olisi jonkin 

yhtenäisen kokonaisuuden ilmentymä. Matikainen (1997, 210) esittää, että organisaatiokulttuuri on 

teoria tai malli, jonka pohjalta organisaatiossa olevat ihmiset käyttäytyvät ja jäsentävät maailmaa. 

Tämä malli tai teoria on organisaatiolle ja sen jäsenille suurelta osin piilevä ja itsestään selvä. 

Wilsonin (1997, Heinonen 2001, 127 mukaan) mukaan organisaatiokulttuuri on näkyvät ja 

vähemmän näkyvät, työntekijöiden ryhmälle yhteiset normit, arvot ja käyttäytyminen, jotka 

muovaavat ryhmän käsitystä siitä, mikä on hyväksyttävää ja tarkoituksenmukaista. Normit, arvot ja 

käyttäytyminen muuttuvat yleensä hitaasti, ja uusi työntekijä oppii ne muodollisessa ja 

epämuodollisessa sosiaalisessa prosessissa. Fontell (2007, 134-135) on määritellyt 

Organisaatiokulttuuria ”säännönmukaiseksi käyttäytymiseksi” kuten erilaisiksi normeiksi, arvoiksi, 

kielen ja hyvän käytöksen rituaaleiksi ja pelisäännöiksi organisaatiossa selviytymiseksi. Jopa 

tunnelmaa tai ilmapiiriä, jolla jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa tai asiakkaiden tai muiden 

ulkopuolisten kanssa, on saatettu kutsua nimellä organisaation kulttuuri.  

Valitsin tutkimukseni lähtökohdaksi organisaatiokulttuurin, joka muodostuu perusolettamuksista, 

arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista, koska se mielestäni kokoaa yhteen edellä 

esitettyjä määritelmiä organisaatiokulttuurista, ja näkee täten kulttuurin moniulotteisena. 

Moniulotteisuus näkyy siinä, että organisaatiokulttuuri sisältää sekä näkyviä, havainnoitavissa 

olevia että syvällä pinnan alla olevia ulottuvuuksia (Harisalo 2008, 267-270). Näin se vastasi hyvin 

tutkimustani, jonka tarkoituksena on tavoittaa prosenttikerhon organisaatiokulttuuri jäsentensä 

kokemana.  

 

2.3 Fenomenologinen tutkimus 
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Valitsin tutkimukseeni fenomenologisen metodin, koska halusin tavoittaa prosenttikerholaisten 

omia kokemuksia organisaatiokulttuuristaan, sellaisena kuin he ne kokevat. Tutkimukseni tärkeä 

tavoite on myös antaa kerholaisille ääni ja koen fenomenologisessa metodissa arvostettavan yksilön 

kokemuksia sellaisena kuin ne hänelle näyttäytyvät. Fenomenologinen menetelmä sopi myös hyvin 

tutkimukseeni, koska se on menetelmänä aineistolähtöinen ja näin mielestäni antaa myös 

tutkittaville vapauden ilmaista itseään niin, että lopullinen tutkimuskysymys ei ole liian tiukkaan 

rajattu. 

Fenomenologiassa ajatellaan, että maailmankuvan muodostumista ja kehitystä täytyy tarkastella 

historiallisena prosessina. Merkityssuhteet eivät ole tajunnassa mitään samana pysyviä, vaan 

pääosaltaan kehityksen alaisia ja siten jatkuvassa muuntumisen tilassa olevia. Fenomenologisen 

tajunnan analyysin mukaan kaikki uusi mieli ”otetaan vastaan” ja oivalletaan aina jossakin 

aikaisemman kokemuksen muodostamassa ymmärtämisyhteydessä. (Rauhala 1984, 113.) 

Yksilöllisissä merkitysverkostoissa näkyy merkityssuhteiden kehitys ja muuttuminen. Jokainen 

haastateltava muodostaa merkityksensä historiallisena prosessina, jossa näkyy jokaisen eletty elämä 

aikaisimpine kokemuksineen ja niihin kytkeytyvät uudet merkitykset. Fenomenologia tuo näin 

esille ihmisten merkitysten näkemisen laajemmin, mutta myös sen, että tutkimus on aina vain 

tutkimus siinä hetkessä, sen hetkisine merkityksineen. 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan kokemuksia. Kokemuksella tarkoitetaan suhdetta 

tajuavan subjektin ja sen kohteen välillä, johon intentionaalinen toiminta kohdistuu. 

Fenomenologiassa  tutkitaan  siis  ihmisen  suhdetta  omaan  elämäntodellisuuteensa. 

Kokemuksellisuus on ihmisen maailmasuhteen perusmuoto. Fenomenologit sanovat, että ihmisen 

suhde maailmaan on intentionaalinen. Intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että kaikki merkitsee meille 

jotain. Kun joku ihminen tekee jotain, voimme ymmärtää hänen toimintansa tarkoituksen 

kysymällä, millaisten merkitysten pohjalta hän toimii. Kokemus muotoutuu siis merkityksen kautta. 

Merkitykset ovat fenomenologisen tutkimuksen varsinainen kohde. (Perttula 1995; Laine 2010, 29.) 

Merkitysten tutkimiseen sisältyy oletus, että ihmisen toiminta on suurilta osin tarkoitusperäistä. 

Tästä seuraa päätelmä, että maailma näyttäytyy meille merkityksinä. Fenomenologia sisältää myös 

ajatuksen, että ihmisyksilö on perustaltaan yhteisöllinen. Merkitykset, joiden valossa todellisuus 

meille avautuu, eivät ole meissä synnynnäisiä, vaan niiden lähde on yhteisö, johon jokainen kasvaa 

ja kasvatetaan. Ihminen on kulttuuriolento ja näin merkitykset ovat intersubjektiivisia eli ihmisten 

välisiä tai ihmistä yhdistäviä. Fenomenologinen tutkimus ei pyri löytämään universaaleja 
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yleistyksiä, vaan ymmärtämään jonkin tutkittavan alueen ihmisten sen hetkistä merkitysmaailmaa. 

(Laine 2010, 30-31.) 

Fenomenologisessa tutkimuksessa on tärkeää erottaa tutkijan omat käsitykset ja se, mikä on aidosti 

sitä, mitä tutkitaan eli varsinaista merkitystä. Tutkijan on pyrittävä oivaltavaan havainnointiin, joka 

tarkoittaa selkeää irtautumista ennakkoasetuksista ja pyrkimystä katsella tutkittavaa avoimesti. 

(Varto 1992.) Lehtomaan (2005, 163) mukaan fenomenologisessa menetelmässä tutkijan tavoite on 

ymmärtää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se on ja kuvata se niin, että se säilyttää oman 

merkitysyhteytensä muuttumatta tutkijan merkitysyhteydeksi. Tutkijalta se edellyttää tietoista 

pyrkimystä ennakko-oletuksettomuuteen ja pidättäytymistä teoreettisesta tutkimusasenteesta. 

Perttula (1995, 43) puhuu deskription käsitteestä, joka tarkoittaa ilmiön kuvausta sellaisena, kuin se 

välittömästi ilmenee. Fenomenologisessa tutkimuksessa deskriptiolla viitataan tutkittavan antaman 

kuvauksen mahdollisimman suureen vastaavuuteen hänen alkuperäisen kokemuksensa kanssa. 

Deskriptiolla tarkoitetaan myös tutkijan pyrkimystä kuvata tutkittavien kokemus mahdollisimman 

alkuperäisessä muodossa. Pihlströmin (2010, 246) mukaan fenomenologinen metodi sitoutuu 

edellytyksettömyyden tavoitteluun kokemuksen, ilmenemisen ja tietoisuuden tutkimisessa. On 

aloitettava tutkimus ”puhtaalta pöydältä”, puhdistettuna luonnolliseen asenteeseen kuuluvista 

ennakkokäsityksistä. 

Fenomenologinen tutkimus ei kuitenkaan ala tyhjästä. Fenomenologi joutuu hyväksymään 

tutkimukselleen joitakin teoreettisia lähtökohtia, jotka koskevat tutkimuskohdetta. Näihin 

teoreettisiin esiymmärryksiin pyritään saamaan etäisyyttä siksi aikaa kun tutkija tekee omia 

tulkintojaan tutkimusaineistosta. Tämä ei tarkoita, että ne mitätöidään. Tutkimuksen lopussa, kun 

aineiston analyysi on suoritettu, on aika ottaa aiemmin tehdyt tutkimukset ja teoriat kentälle 

keskustelemaan saaduista tuloksista. (Laine 2010, 35-36.)  

Fenomenologisessa tutkimuksessa luotettavuuden arvioinnin keskeinen lähtökohta on tutkijan kyky 

tavoittaa ilmiö sellaisena, kuin se tutkittavalle ilmenee. Tutkijaa ei kuitenkaan oleteta yli-ihmiseksi, 

joka kykenee näkemään ”puhtaita ilmiöitä” ilman omien ymmärtämisyhteyksiensä välitystä. 

Fenomenologisesta näkökulmasta elämismaailma, maailma jossa ihminen arkipäivässään elää, on 

täydempi ja alkuperäisempi kuin tutkimuksen käsitys siitä. Tutkimus on usein merkittävä, mutta 

rajallinen tapa hahmottaa ihmisen elämismaailmaa. (Perttula 1995, 104-105.) Rauhala (1995, 110) 

kuvaakin, että suuri osa ihmisen subjektiivisen maailmakuvan merkityksistä ei ole eikä tule koskaan 

olemaankaan puhuttua kieltä. Hän lisää vielä, että koettaessaan kuvata, miten tutkittava on 
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merkitysmaailmansa yksityistänyt ja millainen se kunakin hetkenä on, tutkijan kieli on 

parhaimmillaankin sopertelua, joka voi vieraantua etäällekin subjektiivisesti koetusta. 

3 Tutkimuksen toteutus 

3.1 Osallistujat ja aineiston keruu 

 

Fenomenologisessa tutkimuksessa haastateltaviksi valitaan ihmisiä, joilla on eläviä ja omakohtaisia 

kokemuksia tutkijaa kiinnostavasta ilmiöstä (Lehtomaa 2005, 167). Tässä tutkimuksessa he ovat 

prosenttikerhon jäseniä. Lähestyin puhelimitse yhtä moottoripyöräkerholaista, jolle kerroin 

aiheestani ja mielenkiinnostani tehdä tutkimus. Hän lupautui avainhenkilöksi ja auttoi järjestämään 

myös kolme muuta haastateltavaa. Puhelun jälkeen lähetin avainhenkilölle saatekirjeen 

sähköpostitse, jossa kerroin tutkimukseni tavoitteista ja siitä, miten tutkimus ja haastattelu 

etenisivät. Laitoin myös haastattelujen teemat valmiiksi, koska koin sen herättävän luottamusta ja 

tekevän läpinäkyväksi tavoitteitani. Kysyin myös samalla, ovatko nämä teemat sellaisia, joihin hän 

ja kolme muuta haastateltavaa voisivat vastata. Vastaus oli myönteinen ja näin sovimme 

haastattelujen teosta. Painotin saatekirjeessäni luottamusta ja jokaisen henkilöllisyyden turvaamista. 

Sanoin häivyttäväni kaikki tunnistamisen mahdollisuudet. Samalla sain myös luvan nauhoittaa 

haastattelut. Ennen haastatteluja kävin moottoripyöräkerholla esittäytymässä ja tällöin uudeksi 

avainhenkilöksi lupautui kerhon johtaja. Hänen kanssaan sovin varsinaisista päivistä, käytännöistä 

ja heidän anonymiteettinsa turvaamisesta. Sovimme, että saisin puhua heistä prosenttikerhona. 

Ennen haastatteluja kerroin vielä jokaiselle tutkimuksestani ja sen tavoitteista. Kerroin myös 

itsestäni ja motivaatiostani tehdä tällainen tutkimus. Koin näiden asioiden lisäävän luottamusta ja 

pitävän ilmapiirin turvallisena kertoa omista kokemuksistaan. Painotin myös olevani kiinnostunut 

juuri heidän kokemuksistaan.  

Valitsin puoliavoimen teemahaastattelun aineistonkeruumenetelmäkseni. Minulla oli valmiit teemat 

tiedossa, mutta kysymykseni olivat avoimia, tilaa antavia. Teemahaastattelussa on tyypillistä, että 

haastattelun aihepiirit eli teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys 

puuttuvat (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2000, 195). Haastattelujen teemat olivat: 

1. Moottoripyöräkerhon valitseminen osaksi elämää 

2. Moottoripyöräkerhon jäsenenä oleminen  

3. Muut moottoripyöräkerholaiset 

4. Palautteen saaminen kerhossa ja sen merkitys  
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Pyysin myös haastateltavia määrittelemään oman kerhonsa omin sanoin, jotta saisin tutkimukseeni 

tulokseksi heidän kokemuksiaan vastaavan määrittelyn. Tämän määrittelyn olen esittänyt 

myöhempänä, kappaleessa tulokset.  

Haastatteluni olivat yksilöhaastatteluja. Yksilöhaastattelun valitseminen oli minulle selkeä valinta 

heti, koska koen siinä saavutettavan parhaan luottamuksen haastateltavan ja haastattelijan välillä. 

Ihmisten omaa kokemusta tutkittaessa aihe on henkilökohtainen, joten koin myös eettisistä syistä 

yksilöhaastattelun parhaimmaksi. Haastattelut toteutin moottoripyöräkerhon omissa tiloissa, koska 

koin, että näin jokainen haastateltava olisi itselle turvallisessa ja omassa ympäristössä, ja näin 

haastattelu olisi mahdollisimman rento. Tein neljä yksilöhaastattelua, jotka olin jakanut kahdelle 

päivälle, jotta pystyin keskittymään kaikkien kokemuksiin yhtä hyvin. Haastattelut kestivät jokaisen 

osalta puolesta tunnista 45 minuuttiin. 

Fenomenologinen kokemuksen tutkija tekee haastattelutilanteesta sellaisen, että haastateltava voisi 

kuvata yksilökohtaisia ja yksityiskohtaisia, tiettyihin elämäntilanteisiin ja – tapahtumiin liittyviä 

kokemuksiaan (Perttula 1996; Giorgi 1997, Perttula 2005, 170 mukaan). Koska kokemuksen tutkija 

ei pyri etukäteen tietämään, minkälaisia asioita haastateltavat tuovat esille elämäntilanteestaan, ei 

haastattelun teemoja pidä ahtaasti rajata (Lehtomaa 2005, 170). Pyrin pitämään haastattelut 

mahdollisimman avoimina ja etenemään haastateltavien ehdoilla, kuitenkin teemani mielessä 

pitäen. 

Laine (2010, 37) toteaa, että fenomenologinen haastattelu on luonteeltaan mahdollisimman avoin, 

luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltavalle pyritään antamaan 

mahdollisimman paljon tilaa. Pyrin haastattelijana olemaan jollain tapaa tarkkailijan roolissa, jotta 

haastateltavat saivat kertoa omista kokemuksistaan mahdollisimman avoimesti. Olin samalla myös 

rohkaiseva ja esitin tarkentavia kysymyksiä haastateltavien kokemuksista.  

Pyrin ennen haastatteluja painottamaan, että olen kiinnostunut haastateltavien omista kokemuksista 

niin kuin he ne itse kokevat. Kerroin haastateltaville ennen haastatteluja tutkimuksestani ja siitä, 

että haluaisin nauhoittaa haastattelut. Kerroin myös haastateltavilleni, että heidän henkilöllisyys 

tulee pysymään salassa koko tutkimuksen ajan. Sanoin haastateltaville haastattelun olevan 

vapaaehtoinen. Kaikki nämä asiat olin tuonut jo ilmi ja varmistanut saatekirjeessä, mutta halusin 

kertoa ne vielä kasvotusten, jotta syntyisi mahdollisimman turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri 

ennen haastatteluja. Eskola ja Suoranta (1998, 92-93) painottavatkin, että haastateltavan on tärkeä 

kokea haastattelutilanne vapaaehtoiseksi. Mielestäni tämä on erityisen tärkeää fenomenologista 

tutkimusta tehdessä, koska on kyse ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista. 
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Tutkimusaineisto muunnetaan empiirisessä fenomenologisessa psykologiassa analyysia varten 

kirjoitetuksi tekstiksi (Giorgi 1988b, c; Kvale 1983, Perttula 1995, 68 mukaan). Nauhoitin 

haastattelut nauhurilla, jotta analysointi olisi myöhemmin helpompaa ja pystyisin haastattelussa 

paremmin keskittymään haastateltavan omaan kokemukseen. Nauhoitetut haastattelut litteroin 

analyysia varten. 

 

3.2 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysin toteutin Giorgin viisivaiheista fenomenologista menetelmää käyttäen. Koin 

Giorgin menetelmän hyväksi, koska tarkoituksenani oli tavoittaa jokaisen haastateltavan oma 

kokemus ja analysoida näitä kokemuksia mahdollisimman aitoina. Giorgi (1988b, c, Perttula 1995, 

68 mukaan) esittää kehittämänsä fenomenologisen psykologian metodin konkretisoivasti 

vaiheittaisessa muodossa. Giorgin esittämän metodin katsotaan tuovan esille fenomenologisesti 

orientoituneen systemaattisen analyysin välttämättömät osatekijät (Wertz 1988, Perttula 1995, 69 

mukaan). 

Giorgin (1988b, c, Perttula 1995, 69 mukaan) esittämän metodin ensimmäisessä vaiheessa 

tutkimusaineistoon tutustutaan avoimesti ja huolelliseen kokonaisnäkemykseen pyrkien. Tutkija 

pyrkii eläytymään tutkittavan kokemukseen. Tällöin tutkija pyrkii kohtaamaan tutkimusaineiston 

sellaisena, kuin se näyttäytyy ilman hänen luonnolliseen asenteeseensa sisältyviä ennakkokäsityksiä 

tutkittavasta ilmiöstä. Giorgi (1988b, c, Perttula 1995, 69-70 mukaan) ei analysoi metodin 

ensimmäistä vaihetta juuri lainkaan. Perttula esittääkin, että fenomenologisen tutkimuksen 

peruskäsite, sulkeistaminen, liittyy siihen keskeisellä tavalla. Sulkeistaminen voidaan määritellä 

tutkijan tajunnan sisäiseksi toiminnaksi, jossa hän tietoisesti reflektoi tutkittavaan ilmiöön etukäteen 

liittämiään merkityssuhteita ja pyrkii sen jälkeen siirtämään ne mielessään syrjään 

tutkimusprosessin ajaksi. Tein sulkeistamisen ennen aineiston analyysin alkua. Kirjoitin paperille 

ennakkokäsitykseni ja näin toin ne itselleni konkreettisesti julki. Siten pystyin hahmottamaan ne ja 

jättämään aineistoni ulkopuolelle. Tämä keino oli minulle hyvä, koska kirjoitettuani 

ennakkokäsitykseni, niistä tuli hyvin tietoisia ja näin pystyin siirtämään ne ulkopuolelle ja 

varmistamaan, että en ota niitä analyysiin mukaan, vaan keskityn tutkittavien omiin kokemuksiin. 

Analyysin aloitin lukemalla aineiston useaan otteeseen huolella ja sisäistämällä jokaisen 

haastateltavan kokemukset, kuitenkin omat ennakkokäsitykseni ulkopuolella pitäen. Näin sain 

muodostettua jokaisen kohdalla kokonaisnäkemyksen heidän kokemuksistaan.  
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Metodin toisessa vaiheessa tutkimusaineistosta erotetaan ns. merkityksen sisältäviä yksiköitä. Ne 

ilmaisevat itsessään tutkittavan ilmiön kannalta olennaisen, sellaisenaan ymmärrettävän 

merkityksen. (Giorgi 1988b, c, Perttula 1995, 72 mukaan.) Erotin aineistosta merkityksiä sisältäviä 

yksiköitä värikoodeilla, jotka muodostivat erilaisia sisältöalueita.  

Esimerkki sisältöalueen muodostamisesta: 

Kyl se hyvä valinta on, koska tietää et ite sitä haluaa ja semmonen niinku, elämäntapa enemmänkin 

ja semmonen kaveripiiri ja semmonen yhteisö./ Kerhon merkitys jäsenelle. 

Sisältöalueita ovat: 

1. Kerhon merkitys jäsenelle 

2. Kerhoon päätyminen  

3. Kerhoon muotoutuminen  

4. Kerhon kautta opitut ja saadut asiat 

5. Muun elämän yhdistäminen kerhoon  

Tässä tutkimuksessa tutkin kerhon organisaatiokulttuuria, ja nämä viisi sisältöaluetta 

merkitysyksikköineen yhdessä muodostivat käsitystä kerhon organisaatiokulttuurista.  

Kolmannessa vaiheessa jokainen merkityksen sisältävä yksikkö käännetään tutkittavan kieleltä 

tutkijan tieteenalan yleiselle kielelle. Tutkija pyrkii käännöstyönsä kautta tavoittamaan kunkin 

merkityksen sisältävän yksikön ilmentämän kokemuksen keskeisen sisällön. (Giorgi 1988b, c, 

Perttula 1995, 74 mukaan.) Muutin analyysini teemat tutkijankielelle. Tässä vaiheessa olin erityisen 

tarkka, jotta sain säilytettyä tutkittavan oman kokemuksen sellaisena kuin se hänelle ilmenee. 

Tutkijan kielelle muuttamisen jälkeen kävin aineistoani vielä läpi ja tarkastelin merkityksen 

sisältäviä yksiköitä ja pyrin rajaamaan tutkimukseni kannalta olennaisimmat kokemukset. Jokaisen 

haastateltavan nimi on myös muutettu. Nimet ovat Juhani, Tuomas, Aapo ja Simeoni. Nimet ovat 

Seitsemästä veljeksestä. Keskustelin nimistä haastateltavien kanssa ja mielestämme nämä nimet 

osaltaan kuvaavat heidän kokemuksiaan, joissa kaikilla nousi ystävyyden ja/tai veljeyden 

kokemukset esille. Lisäksi haastateltavien järjestys on vaihdettu tutkijan kielelle muuttamisen 

yhteydessä.  

Esimerkki tutkijan kielelle muuttamisesta (Juhani): 

Kyl se hyvä valinta on, koska tietää et ite sitä haluaa ja semmonen niinku, elämäntapa enemmänkin 

ja semmonen kaveripiiri ja semmonen yhteisö. Mä oon niinku verranu vähä et nuorena 
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urheilujoukkoeeseen, et kyllä tää on sellasta jatkoa sellaselle yhteisöllisyydelle, et tota niinku 

samanhenkisten ihmisten liittymää, et asioista on mukava puhua ja asioita on kiva tehdä kimpassa 

ja semmonen niinku. 

Tutkijan kielelle muutettuna: 

Juhanille kerhon valitseminen elämään on hyvä valinta. Hän haluaa sitä itse ja se on hänelle 

enemmänkin elämäntapa, kaveripiiri ja yhteisö. Hän vertaa sitä nuorena urheilujoukkueessa oloon 

– se on hänelle jatkoa samanlaiselle yhteisöllisyydelle, joka on samanhenkisten ihmisten liittymä, 

jossa asioista on mukava puhua ja tehdä asioita yhdessä. 

Metodin neljännessä vaiheessa käännetyistä merkityksen sisältävistä yksiköistä muodostetaan 

yksilökohtainen merkitysverkosto. Yksilökohtaisen merkitysverkoston tavoittamiseksi käännetyt 

merkityksen sisältävät yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Tutkija pyrkii 

hahmottamaan toisen ihmisen kokemuksen toistuvia ja tutkimuksen tavoitteiden kannalta 

keskeisimpiä merkityssisältöjä. (Giorgi 1988b, c, Perttula 1995, 78 mukaan.) Yksilökohtaiset 

merkitysverkostot löytyvät liitteenä. 

Metodin viimeisessä eli viidennessä vaiheessa siirrytään kaikkien tutkittavien kertomuksen 

muodossa olevista yksilökohtaisista merkitysverkostoista yleiseen merkitysverkostoon. Yleisen 

merkitysverkoston tulee sisältää jokaisen tutkittavan yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa esiin 

nousseet, tutkittavan ilmiön kannalta keskeiset sisällöt. (Giorgi 1988b, c, Perttula 1995, 84-85 

mukaan.) Muodostin yleisen merkitysverkoston etsimällä samoja merkityksiä jokaisen 

haastateltavan yksilöllisestä merkitysverkostosta. Koodasin merkityksiä eri väreillä. Löysin 9 

erilaista kokemusta, jotka toistuivat kaikilla. 

Esimerkkinä yleisen merkitysverkoston yhteisten kokemusten muodostaminen: 

Heidän kerhossaan harrastaminen on aktiivista. Simeonilla ei ole muita harrastuksia, ja jos olisi, 

niin kerhossa mukana olo kävisi mahdottomaksi, koska reissuja ja yhteisiä aktiviteetteja on niin 

paljon./ Heille yhteinen päämäärä on se, että ajetaan paljon (Tuomas)./ Aapon kokemuksissa 

kerhossa tehdään paljon. Kesällä heillä on paljon reissuja. He ajelevat ympäri Suomea ja käyvät 

vierailuilla muissa kerhoissa./ Juhanille on tässä kerhossa hänen kaipaamaansa aktiivisuutta. 

Hänelle aktiivinen kerho antaa myös paremmat mahdollisuudet harrastaa, koska kerhossa ollaan 

aktiivisia ympäri viikon./ Kerho on aktiivinen.  
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4 Tulokset 

4.1 Yleinen merkitysverkosto 

 

Edellä olen esitellyt analyysin vaiheet. Muodostin niistä tulokseksi yhden yleisen 

merkitysverkoston. Yleinen merkitysverkosto antaa kuvan kaikille haastateltaville yhteisistä 

kokemuksista organisaatiokulttuuristaan. 

Yleinen merkitysverkosto:  

Haastateltaville kerhoon kuuluminen on hyvä valinta. Se näyttäytyy siten, että kerhoon on haluttu 

itse ja se on ennemminkin elämäntapa. Yksi haastateltavista kokee kerhoon liittymisen elämänsä 

parhaaksi valinnaksi, toiselle taas moottoripyöräily on hyvää ajanvietettä ja mukava harrastus. 

Valinnasta tekee hyvän myös se, että kerhossa on paljon jäseniä tukena ja apuna. 

Kerhossa toiminta on hyvin organisoitua. Se näkyy siinä, että menoista on yhdessä sovittu ja ne 

ovat kaikille tiedossa. Kerhossa vallitsee tietynlaiset pelisäännöt. Kerhon hierarkkisuus näkyy myös 

liivien tärkeydessä. Kahden haastateltavan kokemuksissa liivien saaminen on ollut tärkeä hetki. 

Kerho on valmis paketti ja Suomessa oman statuksen omaava. Kerho saa toimia niin kuin toimii ja 

harrastaa niin kuin harrastaa. 

Haastateltavien kokemuksissa kerho toimii verkkona, johon voi nojautua sekä hyvissä että 

huonoissa asioissa. Se on tiivis yhteisö ja sosiaalinen verkosto. Kerhossa jaetaan hyvät ja huonot 

päivät muiden kanssa. Siellä pystytään puhumaan kaikista asioista ja kaikki asiat pystytään 

jakamaan toisten kanssa. Kerhossa ollaan elämänpintaa syvemmällä. Siellä myös huolehditaan 

toisista puolin ja toisin. Apua annetaan ja sitä saa, kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.  

Kerhossa on aina jotain mitä odottaa. Se on jäsentensä kokemuksissa aktiivinen kerho, jossa on 

paljon tapahtumia, reissuja ja muita yhteisiä aktiviteetteja. Kerho on aktiivinen ympäri viikon ja 

jäsenten yhteinen päämäärä onkin, että ajetaan paljon.  

Haastateltavat panostavat kerhoon paljon. He ovat tunnollisia ja lojaaleja kerhoa ja toisiaan 

kohtaan ja heille on kunnia olla kerhossa.  

Haastateltaville kerho on harrastus, mutta myös elämäntapa, johon liittyy kerhon kaveripiiri ja 

yhteisö. Osalle haastateltavista kerho näyttäytyy perheenä, jossa on ystäviä ja veljiä. Kerhosta on 

näin tullut elämäntapa – kerhon ja kerholaisten kanssa ollaan päivittäin.  
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Moottoripyöräily yhdessä näyttäytyy kaikille yhteisenä kokemuksena. Se on tärkeä tai tärkein 

kokemus kerhossa olemisessa. Yhteisiä ajoreissuja on paljon ja yhteisöllisyys tekee kerhon jäsenille 

ajamisesta vielä hauskempaa. Se yhdistää kerholaisia ja puitteet siihen ovat kohdillaan.  

Kerhon kulttuuriin kuuluu se, että kaikki voivat antaa palautetta toisilleen. Kerhossa vallitsee 

kaikilla siihen sananvapaus. Osa haastateltavista kuvaa tietyn henkilön tai tason palautteen 

tärkeäksi, mutta yhteistä on se, että jokainen voi kommentoida toisten tekemisiä ja palautetta 

pidetään tärkeänä. 

Yhteinen kokemus haastateltaville on ollut se, että kerhoon tullessaan on heillä ollut siellä ainakin 

yksi tuttu jäsen. Yhdellä haastateltavista on entuudestaan jo vuosien kokemus 

moottoripyöräpiireistä, toisella on lähisukulainen mukana kerhossa ja kahdella muulla kavereita ja 

vanhoja tuttuja.  

Yleisen merkitysverkoston kokemukset: 

1. Kerhoon kuuluminen on hyvä valinta. 

2. Kerhossa toiminta on hyvin organisoitua. 

3. Kerho toimii verkostona. 

4. Kerho on aktiivinen. 

5. Kerhossa vallitsee lojaalius ja kunnioitus kerhoa ja sen jäseniä kohtaan. 

6. Kerho on elämäntapa. 

7. Moottoripyöräily yhdessä on tärkeää kerhossa. 

8. Kerhossa kaikki antavat palautetta toisilleen ja sitä pidetään tärkeänä. 

9. Kerhossa on ollut entuudestaan ainakin yksi tuttu ihminen. 

Tärkeitä tuloksia ovat myös yksilölliset merkitysverkostot (liitteenä). Haastateltavien yksilöllisistä 

merkitysverkostoista käy ilmi kokemuksia, jotka täyttyivät kahdella tai kolmella jäsenellä, mutta 

eivät kaikilla neljällä jäsenellä. Näitä kokemuksia ovat:  

1. Kerho on jäsenelleen tärkein asia elämässä.  

2. Kerhon on tärkeä, mutta myös perhe ja työ. 

3. Kerho on kasvattanut itseluottamusta. 

4. Kerho on opettanut malttia. 

5. Kerhossa vallitsee veljeys.  

6. Prosenttikerho ei tee pahaa kenestäkään.  

7. Media antaa erilaisen kuvan prosenttikerhosta, kun mitä se todellisuudessa on. 
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8. Jotkut jäsenet ovat tehneet virheitä. 

 

4.2 Prosenttikerhon määrittely jäsentensä kokemana  

 

Toisena tuloksena esitän prosenttikerhon määrittelyn jäsentensä kokemana. Se tuo lisätietoa 

organisaatiokulttuurin tarkasteluun ja on myös itsessään tärkeä tiedonlähde siitä, mitä 

prosenttikerhot ovat jäsentensä kokemana. Pyysin haastateltavia itse määrittelemään oman kerhonsa 

omin sanoin. Näin sain heidän kokemuksiaan vastaavan määritelmän prosenttikerhosta.  

Aapolle kerho on ennen kaikkea moottoripyöräkerho, jossa yhdessä harrastetaan moottoripyöräilyä. 

Kerhossa on myös jäseniä, jotka ovat tehneet virheitä, mutta ensimmäinen asia on moottoripyöräily, 

siihen kuuluvat reissut ja yhdessä hauskanpito. 

Juhani kuvaa kerhoa hyvin organisoiduksi ja Suomessa oman statuksen omaavaksi. Kerho nauttii 

kunnioitusta ja sen avulla saa olla rauhassa, toimia niin kuin toimii ja harrastaa niin kuin harrastaa. 

Kerholaiset panostavat paljon kerhoon. Puitteet ovat kohdillaan ja asiat toimivat. Heille on tärkeä 

viihtyvyys. Vieraitakin kerhossa kestitään. 

Simeonille kerho on ennen kaikkea moottoripyöräkerho, jossa yhteisöllisyys, yhdessä viihtyminen 

ja aktiivisuus ovat eri luokkaa kuin monessa muussa kerhossa. Kerhotoiminta on myös hyvin 

organisoitua, mikä näkyy siinä, että menot ovat hyvissä ajoin tiedossa ja asioista sovitaan yhdessä, 

toki joitakin reissuja tehdään myös spontaanimmin. Kerho on yksinkertaisesti moottoripyöräilyä, 

niiden rakentamista ja ajamista. Hauskanpito ei myöskään aina ole alkoholin käyttöä, vaan se on 

sitä, että koko toiminta on viihdyttävää ja mukavaa.  

Tuomas kuvaa kerhoa kerhoista parhaimmaksi. Värit ovat kerhossa tärkeitä ja liivit ja 

moottoripyöräily ovat tärkeimmät asiat. Kun he lähtevät ajamaan he laittavat liivit päälle ja 

edustavat sitä, mitä liiveissä lukee. Edustaminen ja herrasmiesmäinen käyttäytyminen kuuluvat 

asiaan. Liivit eivät kanna miestä, vaan mies kantaa liivejä. Prosenttikerho on sitä, että he osaavat 

pitää vähän hauskempaa kuin muut. Välillä he voivat polttaa kumia keskellä yötä, mutta siitä tietysti 

sanotaan ja silloin se loppuu. Naapureita he kunnioittavat. Kerhosta saa tulla juttelemaan ja 

muutenkin tervehtimään, mutta kerhon asioista he eivät välttämättä sen enempää ulkopuolisille 

puhu. 
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5 Johtopäätökset 
 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millainen on prosenttikerhon organisaatiokulttuuri jäsentensä 

kokemana? 

Tutkimukseni tulosten mukaan prosenttikerhon organisaatiokulttuuri on jäsentensä kokemana 

verkosto, jossa vallitsee lojaalius ja kunnioitus kerhoa ja jäseniä kohtaan. Tämä näyttäytyy myös 

palautteen muodossa. Kaikilla on sananvapaus antaa palautetta, ja sitä pidetään tärkeänä. Kerho on 

ennen kaikkea elämäntapa, johon kuuluu yhteinen moottoripyöräilyharrastus. Kerho on lisäksi 

jäsentensä kokemuksissa hyvin aktiivinen erilaisten reissujen ja tapahtumien suhteen. Kerhon 

toiminta on myös tässä suhteessa hyvin organisoitua. Menot ovat yhdessä sovittu ja ne ovat kaikille 

tiedossa. Kerhossa vallitsee järjestys ja tietynlaiset pelisäännöt. Kaikille yhteinen kokemus on myös 

se, että kerhoon tultuaan jokaisella on ollut siellä ainakin yksi tuttu jäsen. Kerhoon kuuluminen on 

jokaiselle jäsenelle hyvä valinta.  

Toisena tuloksena esitän määrittelyn prosenttikerhosta jäsentensä kokemana. Määrittelyssä 

prosenttikerho on ennen kaikkea moottoripyöräkerho, joka on hyvin organisoitu ja jossa puitteet 

harrastamiseen ovat kohdillaan. Kerhossa vallitsee yhteisöllisyys ja yhdessä viihtyminen. Liivit 

päällä edustetaan sitä, mitä liiveissä lukee. Prosenttikerho on sitä, että osataan pitää vähän 

hauskempaa kuin muut. Kerhon asioista he eivät välttämättä sen enempää ulkopuolisille puhu.  

 

5.1 Vahva kulttuuri 
 

Tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin (Harisalo 2008, 267-270) kuvataan muodostuvan 

perusolettamuksista, arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista. Perusolettamukset 

määrittävät ihmisten keskinäiset suhteet, heidän toimintansa luonteen ja heidän ymmärryksensä 

ajasta, paikasta ja todellisuudesta.  Perusolettamukset ovat hyvin syvällä organisaatiossa ja siksi 

niitä pidetään vaikeina tunnistaa. Kun jäsen on sisäistänyt perusolettamukset, hän ottaa ne 

itsestäänselvyytenä ja toimii niiden mukaan. (Harisalo 2008, 267-268.) Prosenttikerhon 

organisaatiokulttuurin perusolettamuksena voidaan nähdä lojaalius ja kunnioitus kerhoa ja sen 

jäseniä kohtaan. Kerhon jäsenille lojaalius ja kunnioitus näyttäytyvät kirjoittamattomana sääntönä. 

Jokainen tuo myös esille panostavansa kerhon toimintaan. Yksilöllisissä merkitysverkostoissa kaksi 

haastateltavaa kuvaa myös olevan iso kunnia saada olla kerhossa. Toinen perusolettamus on 

yhdessä harrastettava moottoripyöräily. Jäsenet tuovat esille moottoripyöräilyn kerhon jäsenten 
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yhteisenä päämääränä. Se näyttäytyy tärkeänä tai tärkeimpänä asiana prosenttikerhossa jäsenilleen. 

Organisaatiokulttuurin perusolettamuksena voidaan nähdä myös kokemus siitä, että kerho on hyvä 

valinta elämään. Se on perusta, mistä kerhon jäsenenä oleminen alkaa. Tullessaan kerhoon 

jokaisella jäsenellä on ollut siellä ainakin yksi tuttu ihminen. Tämä voidaan nähdä 

perusolettamuksena, joka edistää kerholaisiin luottamuksen saamista, ja sitä kautta kerhoon 

liittymistä.  

Arvot ovat valintoja siitä, mitä asioita organisaatiossa pidetään tärkeänä. Arvojen hyväksymistä ja 

niiden ohjaavaa vaikutusta voidaan testata empiirisesti ja havainnoimalla. Arvot ovat luonteeltaan 

yleisiä ihanteita. (Harisalo 2008, 267-268.) Prosenttikerhon organisaatiokulttuurin arvoja ovat 

edellä mainitut lojaalius ja kunnioitus sekä uutena luottamus. Luottamus kerholaisia kohtaan 

konkretisoituu kerhon toimivan verkostona jäsenilleen. Verkostoa kuvataan turvaverkostoksi ja 

sosiaaliseksi verkostoksi. Se on kaveripiiri ja yhteisö, josta saa aina apua ja apua myös annetaan. 

Verkostossa jaetaan asioita muiden kanssa ja pidetään huolta toinen toisistaan. Arvoihin voidaan 

katsoa kuuluvan myös sananvapaus kerhon organisaatiokulttuurissa. Se näyttäytyy siinä, että 

jokainen saa kommentoida toisten tekemisiä ja antaa palautetta ja sitä myös pidetään tärkeänä. 

Yksilöllisissä merkitysverkostoissa eräs jäsen kertoi heillä painotettavan sitä, että palautteesta ei saa 

ottaa itseensä. Toinen koki oppineensa kovuutta ja jämäkkyyttä sen kautta, että kerhossa asiat 

sanotaan suoraan ja selvitetään. Arvona näyttäytyy myös kerhon kokeminen elämäntapana. Kerho 

on siten yhteisö, jonka kanssa ollaan tekemisissä päivittäin.  

Organisaatiokulttuurin perspektiiviin kuuluvat normit, säännöt ja vaatimukset. Ne määrittävät 

käyttäytymistä ja toimintaa organisaatiossa. (Harisalo 2008, 268-269.) Prosenttikerhon 

organisaatiokulttuurin perspektiiveinä voidaan nähdä kerhon hyvin organisoitu toimiminen ja 

aktiivisuus. Hyvin organisoitu toiminta näkyy siinä, että kerhon asioista sovitaan yhdessä ja ne ovat 

kaikille tiedossa. Kerhossa vallitsee hierarkkisuus, johon sisältyy tietyt säännöt toimia. Aktiivisuutta 

voidaan pitää kerhon normina. Haastateltavien kokemuksissa kerho on aktiivinen erilaisten 

tapahtumien ja reissujen suhteen.  

Organisaatiokulttuurin konkreettiset tulokset voivat olla fyysisiä tuloksia, käyttäytymistuloksia tai 

kielen tuloksia. Fyysisiä tuloksia voivat olla esimerkiksi vaatetus. Silloin se edustaa organisaation 

vaatimaa pukeutumiskoodia. Käyttäytymistulokset ilmenevät erilaisina rituaaleina ja rutiineina. 

Jäsenten osallistuessa näihin, he voivat kokea yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta itseään laajempaan 

kokonaisuuteen. Kielen tuloksena voi näyttäytyä huumori. Huumori auttaa kestämään vaikeuksia, 

yhdistää ja vahvistaa sopeutumista. (Harisalo 2008, 268, 270.) Prosenttikerhon 
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organisaatiokulttuurin fyysisenä tuloksena ovat kerhossa käytettävät liivit. Yksilöllisissä 

merkitysverkostoissa kaksi haastateltavaa kuvaa liivien saamisen tärkeänä kokemuksena. Liivien 

saaminen voidaan nähdä myös käyttäytymistuloksena, johon liittyy yhtenä osana luottamuksen 

saaminen muihin kerhon jäseniin. Kielen tuloksista huumori näyttäytyy prosenttikerhon 

organisaatiokulttuurissa. Yksilöllisessä merkitysverkostossa jäsen kuvaa huumorin liittyvän 

palautteen antamiseen. Toisten kustannuksella voidaan vitsailla hyvässä hengessä. Toinen jäsen 

kokee tuovansa oman piristeen kerhoon, johon kuuluu osana hauskanpito muiden jäsenten kanssa. 

Tuloksena kuvatussa kerhon määrittelyssä tulee esille prosenttikerhon olevan sitä, että he osaavat 

pitää vähän hauskempaa kuin muut.  

Prosenttikerhon organisaatiokulttuuria voidaan kuvata vahvaksi kulttuuriksi. Vahvassa kulttuurissa 

perusolettamukset, arvot, perspektiivit ja konkreettiset tulokset tukevat toisiaan eikä niiden välillä 

ole toimintaa hidastavia ristiriitoja (Harisalo 2008, 270).  

Prosenttikerhon vahvaa organisaatiokulttuuria voidaan tarkastella myös yhteneväisyyden 

näkökulmasta. Tätä näkökulmaa voidaan kutsua integraatio-näkökulmaksi. Se korostaa selkeyttä ja 

yhdenmukaisuutta organisaatiokulttuurin eri ilmentymien välillä. Vahvalle kulttuurille on tyypillistä 

se, että esimerkiksi organisaation julkituodut arvot ovat yhdensuuntaisia sen käytäntöjen, 

epävirallisten normien, tarinoiden ja rituaalien kanssa. Integraatio-näkökulmasta tarkasteltuna 

kulttuurin jäsenillä on yhdenmukaiset arvot ja/tai oletukset. He ovat myös yksimielisiä 

perustehtävistään sekä niiden tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. (Frost ym. 1991, Kekäle 1993, 

321 mukaan.) Kekäle (1993, 325) esittää, että jokaisen organisaatiokulttuuritutkimuksen haaste on 

perustella valitun näkökulman ja saatujen tulosten pätevyys. Tutkimukseni on siis pyrittävä 

osoittamaan tiettynä ajanjaksona tutkitun kulttuurin tietynasteinen yhteneväisyys. Edellä olen 

perustellusti esitellyt prosenttikerhon organisaatiokulttuurin vahvaksi kulttuuriksi. Tutkimukseni 

tuloksena esitin yhden yleisen merkitysverkoston, joka sisältää kaikkien haastateltavien yhteiset 

kokemukset  organisaatiokulttuuristaan.  Organisaatiokulttuuri  näyttäytyy  haastateltaville 

yhteneväisenä näiden 9 yhteisen kokemuksen kautta, jotka olen tuloksissa esitellyt.  

Prosenttikerhon organisaatiokulttuuria voidaan kuvata myös ennakoivaksi organisaatioksi. Siinä 

arvoilla on suuri merkitys organisaation toiminnalle. Organisaation tehtävä välittyy arvojen kautta 

siinä työskenteleville ihmisille. Tehtävä on vahvasti tunteilla värittynyt uskomus siitä, mitä 

organisaatio aikoo toimintansa kautta saada aikaan, mitä varten se on olemassa. Juuri tämän 

lähetystehtävän kautta ihmisten toiminta ja ajattelu saa merkityksensä. Ihmisten sitoutuneisuus 

yhteiseen kulttuuriin ja siihen liittyvään elämää suurempaan tehtävään luo kehikon, jonka kautta 
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heidän toimintansa saa laajemman merkityksen. (Juuti & Lindström 1995, 34.) Prosenttikerhon 

yhteisessä kulttuurissa kerhon merkitys on jäsenilleen selkeä. Kerhon määrittelyissä se on ennen 

kaikkea moottoripyöräkerho, jossa moottoripyöräilyä harrastetaan yhdessä. Kerhon arvoina, joista 

toiminta saa alkunsa näyttäytyvät lojaalius, kunnioitus ja luottamus kerhoa ja sen jäseniä kohtaan. 

Kerho on jäsentensä kokemuksissa elämäntapa, jossa yhteinen päämäärä on moottoripyöräily. 

Kerhon arvoihin kuuluu myös kaikilla oleva sananvapaus.  

 

5.2 Luovuus, tulkinnanvaraisuus ja toisin toimiminen 
 

Vaikka prosenttikerhon organisaatiokulttuuri näyttäytyy yhteneväisenä, ei vahvakaan 

organisaatiokulttuuri lyö lukkoon kaikkea käyttäytymistä ja toimintaa, vaan se jättää aina jossain 

määrin tilaa myös luovuudelle, tulkinnanvaraisuudelle, epämääräisyydelle ja toisin toimimiselle 

(Hajda & Travis 1981, Kekäle 1993, 325 mukaan). Luovuus, tulkinnanvaraisuus ja toisin 

toimiminen näyttäytyvät yksilökohtaisissa merkitysverkostoissa. Olen tuloksissa esitellyt 

yksilökohtaisten merkitysverkostojen kokemuksia, jotka täyttyivät kahdella tai kolmella kerhon 

jäsenellä, mutta eivät kaikilla neljällä. Tulkinnanvaraisuus ja toisin toimiminen näyttäytyvät 

tuloksissani siinä, että kaksi haastateltavaa kokee kerhon olevan heille tärkein asia elämässä, ja 

kaksi kokee kerhon tärkeäksi, mutta myös perheen ja työn yhtälailla tärkeiksi. Kokemus kerhosta 

tärkeimpänä asiana elämässä, näyttäytyy haastateltavilla kokemuksena kerhon olevan kaikki 

kaikessa. Toinen heistä kuvaa puuttuneen jotain sydämestä ja kerho on sen täyttänyt. Kerho on 

hänelle perhe ja elämäntapa. Kokemusta perheen, työn ja kerhon tärkeydestä kuvataan pyhällä 

kolminaisuudella. Toisen jäsenen kokemuksissa ensin tulee aina perhe, sitten työ ja sitten kerho, ja 

niin se tulee myös aina hänen kokemuksissaan olemaan.  

Osa kerhon jäsenistä kokee kerhon kasvattaneen malttia ja/tai itseluottamusta. Näistä kokemuksista 

näkyy luovuus oppia kerhosta. Maltin oppiminen näkyy kerholaisten kokemuksissa miettimällä 

asioita ennen kuin sanoa ne ja punnitsemalla asioita enemmän. Itseluottamuksen kasvu linkittyy 

jäsenten kokemuksissa kerhon jäseniin paremmin tutustumiseen ja pelisääntöjen oppimiseen. 

Media sekä poliisi puhuvat prosenttikerhoista järjestäytyneinä rikollisryhminä (HS 2014a; HS 

2014b; HS 2015; Mölsä 2009). Osalla haastateltavia on kokemuksia siitä, että media on antanut 

erilaisen kuvan kerhon todellisuudesta kuin mitä se on. Se ei ole paha, mutta ihmiset ovat toki 

tehneet virheitä. Nämä kokemukset kertovat tulkinnanvaraisuudesta. Kokemuksissa kerhossa ollaan 

joskus jopa valonarkojen asioiden äärellä, mutta kumminkin toimitaan maalaisjärjellä, eikä kyse ole 
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loppujen lopuksi mistään kummemmasta. Kerho ei ole jäsenensä kokemuksessa paha ja jos olisi, 

hän ei olisi ikinä ottanut lähisukulaistaan kerhoon mukaan. Kokemuksissa jotkut kerhon jäsenet 

ovat toki hölmöilleet ja tehneet virheitä, mutta jokaista kunnioitetaan ja ensimmäinen asia kerhossa 

on aina moottoripyöräily. Median ja poliisin mielikuva prosenttikerhoista on hyvin erilainen, mitä 

prosenttikerhon jäsenten mielikuva. Poliisin näkemys prosenttitunnuksia selässään kantavien 

kerhojen rikollisesta luonteesta on hyväksytty laajalti julkisuudessa. Kerhot itse ja niiden jäsenet 

ovat luonnollisesti jyrkästi poliisin luokittelua vastaan. (Mölsä 2009, 229.)  

 

5.3 Yhteisöllisyys 

 

Prosenttikerhon organisaatiokulttuuria tutkittaessa kyse on myös yhteisöllisyydestä. Yhteisöt 

voidaan jakaa kolmeen luokkaan, muodolliseen, toiminnalliseen tai symboliseen yhteisöön (Nivala 

2008, Paasivaara 2012, 72-73 mukaan). Prosenttikerho täyttää kaikkien näiden yhteisöjen 

määritelmät. Eniten se on kuitenkin sekä toiminnallinen yhteisö, jossa jäsenet ovat keskenään 

vuorovaikutuksessa ja kokevat yhteisöllisyyttä että symbolinen yhteisö, jossa jäsenet jakavat saman 

aatteellisen ajatusmaailman. Kerhon jäsenet kokevat olevansa verkosto, jota yhdistää yhteinen 

moottoripyöräilyharrastus. Brintin (2001, Paasivaara 2012, 73 mukaan) mukaan kaikille yhteisöille 

yhteisiä ominaisuuksia ovat sosiaalisten siteiden tiiviys ja vaativuus, yhteisöllisyyden 

vakiintuneisuus, yhteiset rituaalit, ryhmän melko pieni koko, jäsenten kokemus samanlaisuudesta ja 

jaettu  uskomus-  ja  moraali  järjestys.  Nämä  kaikki  täyttyvät  prosenttikerhon 

organisaatiokulttuurissa. Näin sen kulttuurissa voidaan nähdä toteutuvan yhteisöllisyys ja 

yhdenmukaisuus. Yhteisöllisyydellä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia. Jos se ei siedä erilaisuutta, 

se voi olla sulkevaa ja kapeuttavaa. Tiiviit sosiaaliset suhteet voivat saada aikaan kiusaamista, 

kateutta ja kuppikuntaisuutta. (Lämsä 2008, Paasivaara 2012, 73 mukaan.) Prosenttikerhon 

organisaatiokulttuurin näyttäytyessä vahvana, on aina myös mahdollisuus näille kielteisille 

vaikutuksille. Tutkimukseni tuloksissa yhteisöllisyyden kielteiset vaikutukset eivät tulleet esille. On 

kuitenkin syytä pitää mielessä että yhdenmukaisuus on välttämätöntä, mutta paine sopeutua siihen 

voi aiheuttaa edellä mainittuja ongelmia (Wheelan 2005).  

 

5.4 Veljeys, uskollisuus, moottoripyöräily, tekniset taidot ja elämäntapa 
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Aiemmissa tutkimuksissa ei ole suoraan tutkittu prosenttikerhojen organisaatiokulttuuria, vaan 

kiinnostus on ollut prosenttikerhojen rikollisessa toiminnassa (Thomas 2009; Quinn 2003). 

Tuloksieni peilaaminen näihin aiempiin tutkimuksiin on haastavaa, niiden lähtökohdan ollessa 

kerhojen rikollisuus, kun taas omassa tutkimuksessani lähtökohtana ovat kerhon jäsenten 

kokemukset organisaatiokulttuuristaan. Näissä aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin esitetty 

elementtejä kerhojen kulttuurista – veljeys, uskollisuus, moottoripyöräily, teknisten taitojen 

arvostus ja elämäntapa, jotka näkyvät joko kaikkien tai osan haastateltavien kokemuksissa. Tätä 

kautta tuloksissani on yhtäläisyyttä aiempiin tutkimuksiin, mutta luonnollisesti eroavaisuutta 

rikollisuudessa, tutkimuskysymykseni ollessa jäsenten kokemukset organisaatiokulttuuristaan.  

Prosenttikerhojen kulttuuri keskittyy vahvasti veljeyteen (Thomas 2009, 178). Winterhalder (2008) 

kuvaa  moottoripyöräkerhojen  olevan  ennen  kaikkea  veljeyttä.  Yksilökohtaisissa 

merkitysverkostoissa kolme kerhon jäsentä tuo veljeyden kokemukset esille. Veljeyteen liittyy 

läheisesti luottamus, joka näyttäytyy siten, että apua annetaan ja sitä saa, jos tarvitsee. Ystävyyttä 

kuvataan myös veljeytenä, johon myös liittyy se, että kaikkiin voidaan luottaa. Erään haastateltavan 

kokemuksissa kerho on hänelle perhe, jossa on ystäviä ja veljiä.  

Uskollisuus toisiaan kohtaan on prosenttikerhoissa voimakasta (Glenny 2008, 325; Quinn 2003, 

287; Wolf 1991). Lojaalius ja kunnioitus kerhoa ja sen jäseniä kohtaan on kokemus, jonka kaikki 

haastateltavat jakavat. Ne voidaan nähdä myös perusolettamuksina ja arvoina prosenttikerhoissa. 

Quinn (2003, 285) kuvaa veljeyden, moottoripyöräilyn ja teknisten taitojen arvostuksen keskeisiksi 

kerhossa. Moottoripyöräily on jokaisen jäsenen kokemuksessa keskeistä kerhossa. Eräs 

haastateltava tuo yksilöllisessä merkitysverkostossaan ilmi jäsenillä olevan tietynlaisia 

osaamisalueita, esimerkiksi moottoripyörien rakentaminen.  

Thomas (2009, 178) kuvaa prosenttikerhon kulttuurin keskittyvän myös ajanviettoon kerhon 

kapakassa. Prosenttikerholaiset elävät kerholla ja tekevät kerhon prioriteeteista omiaan, jopa siinä 

määrin, että syyllistyvät laittomiin tekoihin kerhossa. Ajanvietto ja eläminen kerholla ovat 

yksilökohtaisten merkitysverkostojen mukaan osan haastateltavien kokemuksia. Yksi heistä kuvaa 

olevansa kerholainen, vaikka kerholta poistuukin, toisen kokemuksissa kerholla ja kerhon jäsenten 

kanssa tehdään päivittäin asioita. Yhteisenä kokemuksena kaikille jäsenilleen kerho näyttäytyy 

elämäntapana, joka pitää sisällään sekä moottoripyöräilyn yhdessä että kerhossa olevan yhteisön ja 

kaveripiirin.  
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Tutkimukseni tavoitteena on ollut vastata kysymykseen, millainen on prosenttikerhon 

organisaatiokulttuuri jäsentensä kokemana? Organisaatiokulttuuri näyttäytyy vahvana kulttuurina 

jäsentensä kokemuksissa. Prosenttikerholaisilla on yhteinen kokemus kerhonsa perusolettamuksista, 

arvoista, perspektiiveistä ja konkreettisista tuloksista. Vahvassa kulttuurissakin on mahdollisuuksia 

tulkinnanvaraisuudelle, luovuudelle ja toisin toimimiselle. Nämä näyttäytyvät yksilökohtaisissa 

merkitysverkostoissa eriävinä kokemuksina. Osalle kerho on tärkeä perheen ja työn ohella, osalle 

kerho taas on yhtä kuin perhe. Osa on oppinut kerhosta itseluottamusta ja malttia, ja osan 

kokemuksissa kerhossa on tehty virheitä ja joskus ollaan jopa valonarkojen asioiden äärellä.  

Prosenttikerhon organisaatiokulttuuria voi kuvata myös yhteisölliseksi kulttuuriksi, jossa jäsenet 

ovat vuorovaikutuksessa kokien yhteisöllisyyttä ja jakaen yhteisen ajatusmaailman. Aiempiin 

tutkimuksiin peilaten veljeyden kokemukset näyttäytyvät osalle jäseniä. Eläminen kerholla näkyy 

myös osan kokemuksissa. Elämäntapa on kuitenkin kaikkia jäseniä yhdistävä kokemus kerhosta, 

pitäen sisällään sekä moottoripyöräilyn yhdessä että kerhossa olevan yhteisön ja kaveripiirin. Myös 

uskollisuus kerhoa kohtaan näyttäytyy kaikkien jäsenten kokemuksissa, yhtälailla kuin 

aikaisemmissa tutkimuksissa. Aiemmissa tutkimuksissa tulee esille myös teknisten taitojen arvostus 

ja yksi haastateltava tuokin esille kerholaisten osaamisalueita, kuten pyöränrakentamisen. 

6 Pohdinta 
 

Prosenttikerhoja koskevaa tieteellistä tutkimusta on tehty varsin vähän (Thomas 2009, 174). Hyvin 

usein tutkimusten lähtökohtana on prosenttikerhojen rikollisen toiminnan tutkiminen (Thomas 

2009; Quinn 2003). Sekä poliisi että media ovat myös luonnollisesti kiinnostuneita tästä rikollisesta 

toiminnasta (HS 2014a; HS 2014b; HS 2015; Mölsä 2009, 9). Prosenttikerhojen linkittämistä 

järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ei voi ohittaa tutkimuksessani, poliisin ja median luokitellessaan 

kerhot järjestäytyneiksi rikollisryhmiksi, kun taas Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä 

vastaavaa lain tulkintaa ei ole tehty (KKO:2011:41; KKO:2013:90). Kuitenkaan tämän tutkimuksen 

lähtökohtana ei ole ollut prosenttikerhojen rikollisuuden selvittäminen, vaan fenomenologinen 

kokemuksen tutkimus, jossa tutkitaan prosenttikerholaisten omia kokemuksia kerhonsa 

organisaatiokulttuurista. Fenomenologisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa onkin keskeistä 

se, miten tutkija kykenee tavoittamaan ilmiön sellaisena kuin se tutkittavalle ilmenee (Lehtomaa 

2005, 175). Tässä olen mielestäni tutkimuksessani onnistunut. 

Olen edellä esitellyt fenomenologisen metodin yhden tärkeän osa-alueen, sulkeistamisen, jossa 

omat ennakko-oletukset laitetaan syrjään ennen varsinaisen analyysin aloittamista (Perttula 1995, 
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69-70). Näin tutkijan omat ennakkokäsitykset eivät väritä tutkittavien kokemuksia. Tähän asiaan 

olen erityisesti kiinnittänyt huomiota ja näin se vastaa myös tutkimuskysymystäni, jonka tavoitteena 

on saavuttaa prosenttikerholaisten omat kokemukset organisaatiokulttuuristaan, ei minun tai 

yhteiskunnan kokemukset heidän organisaatiokulttuuristaan. Näin tutkimukseni tuloksista 

hahmottuu jäsenten kokema organisaatiokulttuuri ilman ennakko-oletuksia, mutta sillä huomiolla, 

että välttämättä tutkittavat eivät ole kaikkea myöskään ilmaisseet. Fenomenologinen tutkimus onkin 

nimenomaan tutkimukseen osallistuvien ihmisten, ei kenenkään muiden, kokemuksia (Perttula 

1995, 61). Pidän tärkeänä fenomenologisen metodin kunnioittavaa otetta tutkittaviin. Tällöin 

tarkoitus on antaa tutkittaville ääni ja kunnioittaa heidän kokemuksiaan, tulkitsematta niitä omien 

tai yhteiskunnan ennakko-oletusten läpi. Tämä on tärkein asia, mihin olen koko tutkimukseni ajan 

pyrkinyt. Tutkimuksessani on kuitenkin syytä olettaa, että kerholaisten omissa kokemuksissa ei 

kerhon kaikkia ulottuvuuksia tutkijalle paljastettu, ja tämä asettaa tietysti rajoituksia tutkimukseni 

luotettavuudelle. Luotettavuus näkyy tutkimukseni lähtökohdassa ja tuloksissa tavoittaa jäsenten 

omat kokemukset, mutta se näyttäytyy myös rajoituksena siinä, ilmaistiinko tutkijalle kaikkia 

kokemuksia kerhon organisaatiokulttuurista.  

Luotettavuus jäsenten kokemuksissa näyttää molemmat puolensa tutkimuksessani. Toisaalta se on 

tutkimuksen lähtökohta, mutta toisaalta voidaanko olla varmoja näiden kokemuksien 

luotettavuudesta. Tästä voisi päästä ajatukseen, soveltuuko fenomenologinen kokemuksen tutkimus 

edes tutkimukseen, jossa tutkittavien kokemuksia on syytä epäillä tai tutkimukseen, jossa tutkittavat 

eivät voi vapaasti kertoa kokemuksistaan mahdollisen lain ylittämisen pelon tai paljastumisen 

nojalla. Tutkittaessa mitä tahansa kokemuksia, ilman epäilyjä niiden luotettavuudesta, emme voi 

niitä koskaan täysin saavuttaa. Jo sanoittamalla ne, liu’umme niistä kauemmaksi. Tämä on asia, 

joka fenomenologiassa tiedostetaan ja näin ollen jokainen fenomenologinen tutkimus on aina vain 

yritys saavuttaa jotain kokemusmaailmastamme. (Perttula 1995, 104-105; Rauhala 1992, 67-69; 

Rauhala 1995, 110.) Tämä on kuitenkin monesti myös kipinä lähteä fenomenologiseen 

tutkimukseen. Haluamme tavoittaa ihmisten kokemusmaailmaa ja lisätä ymmärrystämme 

tutkittavasta asiasta (Laine 2010, 44). Tähän fenomenologinen tutkimus antaa mielestäni hyvän 

välineen, kokemusten kautta ymmärtämisen. Tutkimuksellani yritin tavoittaa ja ymmärtää 

prosenttikerhon organisaatiokulttuuria, kokemukset ovat tällöin oiva keino ymmärtää sitä.  

Myös fenomenologian ajatukseen yksilön kokemuksien arvokkuudesta on vaikeaa saada ajatusta, 

että jotkut kokemukset, esimerkiksi ne, joiden luotettavuutta epäillään, eivät olisi arvokkaita 

tutkittavan ilmiön kannalta. Fenomenologisen perinteen mukaan tutkittaviksi valitaan ihmisiä, joilla 

on omakohtaisia kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä (Lehtomaa 2005, 167). Tätä olisi varmasti syytä 
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kunnioittaa silläkin uhalla, että kaikkia tutkittavien kokemuksia ei saavuteta. Ja täydellinen 

kokemusten saavuttaminen on luonnollisesti mahdotonta. Yhteiskuntamme ennakkokäsitykset eivät 

voi rajata tai määrittää kokemustemme arvokkuutta, koska jokaiselle kokemusmaailma on kuitenkin 

todellinen. Pelkäävälle maailma on pelottava, ahdistuneelle ahdistava ja niin edelleen. Emme voi 

rajata tai arvottaa, mikä näistä on oikein tai todellisin kokemus omien ennakkokäsitystemme 

nojalla. Kokemuksia rajattaessa tai arvotettaessa olisimme jo hyvin kaukana siitä todellisuudesta, 

miten asia tutkittavilleen ilmenee, ja siten myös hyvin kaukana fenomenologisesta metodista ja 

perinteestä.  

Luotettavuuden heikentymisenkin nojalla, olen tämän tutkimuksen fenomenologisella metodilla 

toteuttanut. Maailma tuskin on täysin mustavalkoinen, missä vallitsee hyvä tai paha. 

Prosenttikerhon toiminta voi olla rikollista tai sitten ei. Mutta se on varmasti myös paljon muutakin 

kuin vain rikollisuuden kautta määrityksensä saava organisaatio. Tähän tutkimukseni vastaa, 

esittäessään kerhon organisaatiokulttuurin olevan vahva ja jäsenilleen muun muassa verkosto ja 

elämäntapa. Tutkimus antaa erilaisen näkökulman tarkastella prosenttikerhoja ja siten arvokkaan 

lisätiedon heidän toimintansa ymmärtämiseen rajoituksista huolimatta.  

Kaiken kaikkiaan koen tutkimukseni onnistuneen hyvin. Fenomenologinen ote on kulkenut 

tutkimuksessani mukana alusta loppuun – puoliavoimista haastatteluista fenomenologisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Koenkin saavuttaneeni ilmiön sellaisena kuin se 

tutkittaville näyttäytyy ja lisänneeni ymmärrystä tästä ilmiöstä haastateltavien kokemusten kautta. 

Puoliavoimiin haastatteluihin olen tyytyväinen. Ne toimivat hyvin nostaen esille haastateltaville 

itselleen merkitykselliset kokemukset. Yksi tällainen kokemus oli kerhon yhdistäminen muuhun 

elämään. Jokainen haastateltava toi tämän kokemuksen esille, vaikka en sitä ollut teemakseni 

asettanutkaan. Näin puoliavoin haastattelu, valmiine teemoineen, antaa tilaa haastateltavien 

kokemuksille. Aina on kuitenkin parannettavaa ja haastatteluissa olisin voinut vielä enemmän edetä 

konkretiaan ja näin saanut vielä enemmän kokemuksia tutkittavasta ilmiöstä. Myös narratiivinen 

haastattelu, jossa pyydetään kertomuksia, olisi varmasti toiminut haastattelumenetelmänä. Tässä 

tutkimuksessa käytetty organisaatiokulttuurin käsite on moniulotteinen, pitäen sisällään sekä 

sisäisen että ulkoisen puolen kulttuurista, ja siten se on myös käsitteenä laaja. Laajuudellaan se 

antaa tilaa jäsenten kokemuksille. Analyysissa lähdin etsimään merkityksen sisältäviä yksiköitä 

tästä laajasta näkökulmasta ja koin sen eduksi. Käsitteen ollessa laaja, se ei rajannut liikaa 

kokemuksia pois. Toisaalta haaste oli myös rajaaminen. Koen kuitenkin saavuttaneeni rajaamisessa 

tasapainon. Sain mielestäni hyvin tavoitettua kerholaisten kokemukset, organisaatiokulttuurin 

käsitteen sisällä.  
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Jatkossa olisi mielenkiintoista tutkia kerhon jäsenten elämänhistoriaa ja ehkä täten ymmärtää 

paremmin heidän liittymistään prosenttimerkkiä kantavaan kerhoon. Toiselle kerhossa on kyse 

kaverien kanssa harrastamisesta, toiselle kerho taas on puuttuva perhe. Yksilöllisissä 

merkitysverkostoissa näyttäytyy hyvin nämä erilaiset kokemukset kerhon merkityksestä, kun taas 

yleisessä merkitysverkostossa kaikille jäsenille yhteiset kokemukset kerhosta. Kumpaakin tarvitaan 

organisaatiokulttuurin ymmärtämiseen ja siksi olenkin tuloksissani ja johtopäätöksissäni halunnut 

molempia merkitysverkostoja tuoda esille.  

Tärkeänä tuloksena pidän myös prosenttikerhon määritelmää jäsentensä kokemana. Se antaa 

seuraaville tutkimuksille mahdollisesti määritelmän siitä, mitä prosenttikerhot jäsenilleen ovat. 

Mahdollisia jatkotutkimuksia voisivat olla määritelmän laajentaminen tai määritelmän vertaaminen 

moottoripyöräkerhoihin, jotka eivät prosenttimerkkiä kanna. Mielenkiintoista olisi myös tutkia 

prosenttikerhojen yhtäläisyyksiä ja eroja vahvasti uskonnollisiin yhteisöihin ja ryhmiin. Uskon 

edellä mainittujen verkoston ja elämäntavan näkyvän myös heidän yhteisössään ja ryhmässään.  

Vahvan kulttuurin tiedetään vähentävän ohjauksen, valvonnan ja johtamisen tarvetta, kun taas 

heikko kulttuuri aiheuttaa organisaatiossa hämmennystä, saamattomuutta ja jännitteitä (Harisalo 

2008, 271). Mielenkiintoinen näkökulma on se, että prosenttikerhojen organisaatiokulttuurin 

näyttäytyessä vahvana, voisiko kerhojen toiminnassa olla jotain sellaista, mitä organisaatiot voisivat 

hyödyntää halutessaan yhtenäistää organisaation kulttuuriaan? Onko kyse aidosta halusta olla 

organisaatiossa, kunnioituksesta ja lojaalisuudesta, sananvapaudesta vai jostain muusta tutkimuksen 

vahvan kulttuurin osa-alueesta. Voisiko tässä tutkimuksessa olla siis joitain elementtejä, huolimatta 

siitä, että se koskee prosenttikerhoa, joita jokainen organisaatio voisi osaltaan koettaa vahvistaa 

saadakseen kulttuurin ja samalla myös organisaation toimimaan paremmin? Myös 

prosenttikerhoissa vallitseva veljeys on varmasti monen työntekijän kokemus työyhteisöstään, työn 

merkitessä ihmiselle paljon enemmän kuin vain työtä. Se voisi siten olla myös ihanne, jota kohti 

organisaatioiden tulisi pyrkiä palkatessaan uusia työntekijöitä.  
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Liitteet 
 

Yksilökohtaiset merkitysverkostot 

 

Juhani 

 

Juhanilla on ennestään taustaa moottoripyöräkerhoista. Yhtä kerhoa hän on ollut perustamassa ja jo 

vuosia ollut mukana moottoripyöräkerhoissa. Hän kuvaa jo isoisänsä rakentaneen pyöriä. Myös 

tiivis ja yhteisöllinen suku ja nuorempana olleet urheiluharrastukset ovat ajaneet siihen, että hän on 

tottunut olemaan porukassa ja kaipaa sitä edelleenkin.  

Juhanille on tässä kerhossa hänen kaipaamaansa aktiivisuutta. Hänelle aktiivinen kerho antaa myös 

paremmat mahdollisuudet harrastaa, koska kerhossa ollaan aktiivisia ympäri viikon. Kerhoon 

kuuluu matkustamista ja pakollisia tapahtumia, joissa olisi kaikkien hyvä olla. Juhanille kerho on 

myös verkosto hänen ympärilleen. Se on turvaverkosto, johon hän voi nojautua sekä hyvissä että 

huonoissa asioissa. Hän on tekevä ihminen ja kertoo porukassa asioiden onnistuvan paremmin. 

Kerho tarjoaa hänelle maailman, joka antaa potkua muuhun arkeen ja jossa voi rentoutua. 

Juhani on oppinut kovuutta kerhon kautta. Asiat on kerhossa tapana sanoa suoraan ja selvittää. Hän 

ei sanomisista suutu, vaan ajattelee niissä olevan jotain perääkin. Hänelle on tullut tietynlainen 

jämäkkyys kerhomaailmasta. Kerhon sisällä vallitsee rehellisyys ja toisten arvostus. Kerhossa on 

tietty hierarkia, johon sisältyy kirjoittamaton sääntö siitä, että kerhokavereita arvostetaan ja heitä 

kohtaan ollaan lojaaleja. Juhanille kerhossa onkin tärkeä rehellisyys, lojaalius, yhdessä tekeminen ja 

muiden kerholaisten arvostus. Kerhossa tiedetään paljon toisista – perheistä, päivittäisistä asioista ja 

aikatauluista. Kerhossa ollaan elämänpintaa syvemmälle ja Juhani kuvaakin laittavansa itsensä 

kerhossa likoon.  

Juhanille kerhon valitseminen elämään on hyvä valinta. Hän haluaa sitä itse ja se on hänelle 

enemmänkin elämäntapa, kaveripiiri ja yhteisö. Hän vertaa sitä nuorena urheilujoukkueessa oloon – 

se on hänelle jatkoa samanlaiselle yhteisöllisyydelle, joka on samanhenkisten ihmisten liittymä, 

jossa asioista on mukava puhua ja tehdä asioita yhdessä. Juhani on kerholaisena äärettömän 

sosiaalinen. Hänelle tuskin tulee vastaan ihmistä, jonka kanssa ei tulisi toimeen. Hän on lojaali, 

ahkera ja muiden mielestä kova puhumaan. Hän kuvaakin itseään laumasieluksi ja vipeltäjäksi, jolle 
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pitää olla tekemistä. Hänelle kerhossa on säilynyt poikamaisuus, vaikka hän ei ihan aloittelija 

olekaan. Kerho on harrastus, jossa tulee koko ajan uusia juttuja ja asioita eteen. Juhani on viihtynyt 

hyvin armeijassa ja hän onkin ajatellut, että kerhossa olo voisi olla tavallaan jatkoa sille, koska 

kerhossa on tietynlaiset pelisäännöt ja auktoriteetit. On helppoa olla yhteisössä, jossa säännöt on 

valmiiksi tehty. Juhani kuvaa kerholaisten olevan tosissaan kerhon suhteen. Kerhossa on asiat 

järjestyksessä ja siellä vallitsee tietynlainen tapa toimia ja hoitaa asioita. Kerhossa vallitsee siis 

sisäinen järjestys. 

Kerho on kehittänyt Juhanin sosiaalista puolta. Kerhossa hän on nähnyt paljon erilaisia tilanteita ja 

myös ollut välien selvittelijän roolissa. Hän on myös oppinut moraalia, jämäkkyyttä ja 

maalaisjärjenkäyttöä. Hän kuvaakin ammentavansa työpaikalla paljon asioita, jotka ovat suoraan 

kerhomaailmasta. Tärkeänä hän pitää myös kerhossa olevia käytöstapoja. Heillä on omat 

käyttäytymissäännöt ja hän kokee suurempaa vastuuta ja velvollisuutta käyttäytyä hyvin, koska 

kerho ei ole kansan silmissä se ihanteellisin. Hän on myös oppinut malttia miettiä asioita ennemmin 

kuin sanoa ne heti. Kerho on tuonut kärsivällisyyttä hänelle.  

Kerhon aktiivisuus on Juhanille tärkein asia kerhokavereihin luottamisen ohella. Kerhossa on 

lojaalius ja veljellisyys, jos tarvitsee apua sitä saa ja sitä myös antaa, jos joku muu tarvitsee. Juhani 

on sitoutunut kerhoon ja tehnyt päätöksen, että on valmis siihen. Näin siitä on myös tullut hänelle 

toinen perhe. Pyörällä ajaminen on tärkeä osa kerhossa olemista. Puitteet siihen ovat kohdillaan ja 

Juhanille reissuun lähteminen kerholaisten kanssa antaa aina yhtä hyvän olon.  

Kerhoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä, osalla on vahvasti oma persoona ja erilaisia persoonia 

onkin paljon. Se on osaltaan kasvattanut Juhanille oppia olla ihmisten kanssa. Hän näkee asiat 

laajemmin ja kuvaa kaikkia kerholaisia hyviksi tyypeiksi omalla tavallaan.  

Palautetta toiminnastaan Juhani saa ylemmältä tasolta, mutta palautetta tulee koko ajan myös 

kaikilta. Vilpitön kunnioitus kerholaisia ja kerhon johtajaa kohtaan näkyy kerhossa hyvin. Kerhon 

presidenteillä on enemmän näkyvää auktoriteettia, heillä on tietynlaisia etuja mitä muilla ei ole. 

Juhani kokee kerhossa olevan selkeämmät pelisäännöt ja käyttäytymissäännöt kuin työpaikalla. 

Juhanille palautteen saaminen vie eteenpäin ja pistää hänet yrittämään. Huono palaute voi puhdistaa 

ilmaa ja hyvä palaute lujittaa sidettä ja sitouttaa kerhoon, tuntee kuuluvansa yhteisöön. 

Juhanilla on näkyvä ammatti, ja ihmiset joiden kanssa hän on tekemisissä tietävät kuka hän on. 

Silloin, kun hän on töissä, niin hän on töissä, ja kun hän on kerhossa, niin se on hänen oma 

harrastuksensa, minkä hän itse haluaa päättää. Hän ei kulje töissä tai lasten kanssa kerhon paita 
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päällä. Kerho ei ole Juhanin mielestä lasten paikka. Hän on pitänyt kerhon sillä lailla erillään 

muusta. Juhanin kokemuksissa pyöräkerho ei tee ihmisestä pahaa, eikä ihmisen persoonaa muuta 

loppujen lopuksi mitenkään, vaikka kerhoon kuuluisi.  

Juhani kuvaa kerhoa hyvin organisoiduksi ja Suomessa oman statuksen omaavaksi, kerho nauttii 

kunnioitusta ja sen avulla saa olla rauhassa, toimia niin kuin toimii ja harrastaa niin kuin harrastaa. 

Kerholaiset panostavat paljon kerhoon. Puitteet ovat kohdillaan ja asiat toimivat. Heille on tärkeä 

viihtyvyys. Vieraitakin kerhossa kestitään. Juhanille kaikki kerhomaailmassa ovat ihmisiä ja hän on 

tiennyt kerhoon lähtiessä, että ollaan joskus jopa valonarkojen asioiden äärellä, mutta kumminkin 

toimitaan maalaisjärjellä ja hänen mielestään loppujen lopuksi ei ole kyse mistään kummemmasta. 

Hänelle on perhe aina ensimmäisenä tärkein, sitten työ ja sitten kerhomaailma. Niin se tulee 

Juhanilla aina olemaan ja se ei tule siitä muuttumaan.  

Juhani on saanut kerhosta paljon ystäviä ja tekemistä. Hänen itseluottamuksensa ja itsevarmuutensa 

on kasvanut, kun hän on oppinut tuntemaan kuviot ja niiden toimintatavat. Kerho antaa paljon ja on 

aina antanut. Hänelle kerholla oleminen antaa hyvän ja rennon olon. Se on paikka missä saa 

puhaltaa ja päästää höyryjä. 

 

Simeoni 

 

Simeonille kerhoon päätyminen oli luonnollista, koska hänen tiivis kaveriporukkansa perusti 

moottoripyöräkerhon ja he pyysivät häntä mukaan. Hän on myös aina harrastanut 

moottoripyöräilyä.  

Simeonille kerhoon kuulumisella ei ole sen suurempaa vaikutusta hänen elämäänsä. Kerho on 

hänelle silti hyvä valinta. Moottoripyöräily on hyvää ajanvietettä ja mukava harrastus. Lisäksi 

hänellä on paljon hyviä kavereita kerhossa mukana ja hän on myös saanut kavereita sieltä. 

Moottoripyöräkerho on hänelle sosiaalinen verkosto. 

Simeoni on tunnollinen ja hän tykkää panostaa paljon kerhoon, mutta kuitenkin terveen järjen 

puitteissa – kesken työpäivää hän ei välttämättä mihinkään lähde. Kerho on tärkeä osa hänen 

elämäänsä, mutta hänellä on myös perhe ja työ. Hän kokee kerhon, perheen ja työn pyhänä 

kolminaisuutena.  
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Hän innostuu kerhossa siitä, että on jotain mitä odottaa. Tapahtumia ja reissuja on paljon, ja niihin 

lähdetään aina samalla hyvällä porukalla. Sen suuremmasta ei hänelle kerhossa ole kyse. Hänelle 

kerhossa tärkeintä ovat moottoripyöräily ja yhdessä tekeminen. Reissuissa on paljon jäseniä 

mukana, ja se tekee siitä aina hauskempaa. 

Simeoni kokee medialukutaitonsa parantuneen, enää hän ei välttämättä usko kaikkea mitä lukee. 

Hänelläkin on ollut nuorena stereotypioita moottoripyöräkerhoista. Hän myös kokee, ettei ota ihan 

pienistä asioista enää stressiä. Hänelle ei ole ollut minkäänlainen olettamus, että tulisi liityttyä 

moottoripyöräkerhoon, mutta niin vain kävi ja se on hyvä niin. Hänen kokemuksissaan 

moottoripyöräkerhosta tehdään välillä liiankin isoa numeroa, se on kuitenkin vain harrastus, mutta 

myös jollain tasolla elämäntapa. 

Hänellä on myös kokemuksia, joita vain harva pääsee kokemaan, jollei kuulu tällaiseen kerhoon. 

Näitä ovat esimerkiksi yhteiset ajoreissut, joihin kuuluu isolla porukalla ajaminen ja määränpäässä 

odottavat muut kerholaiset. Hänelle ison kerhon etu on myös se, että on aina paikka minne mennä, 

koska kerhoja on monella paikkakunnalla. Kerho avaa uusia ovia ja uusiin ihmisiin tutustuu 

jatkuvasti. Se on automaatio, joka tapahtuu ison kerhon kautta. Toki näin isoon kerhoon mahtuu 

myös monenlaista ihmistä. 

Kerho merkitsee hänelle vähän kuin pyhää kolminaisuutta. Heidän kerhossaan harrastaminen on 

aktiivista. Simeonilla ei ole muita harrastuksia, ja jos olisi, niin kerhossa mukana olo kävisi 

mahdottomaksi, koska reissuja ja yhteisiä aktiviteetteja on niin paljon. Koska kerho on Simeonille 

ainut harrastus, on se sitä kautta hänelle todella tärkeä. Joskus, jos hän ei pääse kerhon tapahtumiin 

mukaan, on hänellä olo, että mitähän siellä tapahtuu, ja jääköhän hän jostain paitsi. Kyse voi olla 

vaikka vain saunaillasta, mutta se kertoo kerhon tiiviistä yhteisöstä ja se onkin lähestulkoon 

Simeonin ainut kaveriporukka, ja sitä kautta suurin osa hänen sosiaalista elämää. 

Tärkein asia kerhossa on moottoripyörällä ajaminen yhdessä, se on paljon hauskempaa kuin yksin 

ajaminen. Heillä ajaminen on hyvin järjestetty, se on jopa sotilaallista, mutta niin se on turvallista ja 

he pystyvät rennosti ajamaan. Kerhossa on paljon erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä, mutta 

yhdistävä tekijä heille on kuitenkin yhteinen harrastus.  

Kerhossa kaikki voivat kommentoida kaikkien tekemisiä. Joskus saatetaan pahastikin vitsailla 

jonkun kustannuksella ja arjen töppäyksestä jaksetaan muistuttaa. Kaikki tapahtuu kuitenkin 

hyvässä hengessä ja on normaalia palautteen antamista. Simeonin kokemuksissa kerhossa kaikki 

saavat sanoa palautetta ja jos eivät saa suutaan auki, niin se on sitten oma vika. Hänen mielestään 
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kerho pysyy sillä kasassa, että asioista sanotaan heti. Palaute on hänen kokemuksissaan motivoivaa. 

Hän ei itse helposti moiti ketään, koska ihmiset ottavat niin erillä lailla palautteen vastaan. Toiset 

eivät kestä kovin hyvin kritiikkiä, toiset eivät kuuntele ja joillekin sillä ei ole mitään merkitystä. 

Simeonille kerho on ennen kaikkea moottoripyöräkerho, jossa yhteisöllisyys, yhdessä viihtyminen 

ja aktiivisuus ovat eri luokkaa kuin monessa muussa kerhossa. Kerhotoiminta on myös hyvin 

organisoitua, mikä näkyy siinä, että menot ovat hyvissä ajoin tiedossa ja asioista sovitaan yhdessä, 

toki joitakin reissuja tehdään myös spontaanimmin. Hän ajattelee jokaisella olevan omat 

määritelmät kerhosta. Hänen kokemuksissaan kerhosta tehdään isompi asia kuin se on. Se on 

hänelle yksinkertaisesti moottoripyöräilyä, niiden rakentamista ja ajamista. Hauskanpito ei 

myöskään aina ole alkoholin käyttöä, vaan se on sitä, että koko toiminta on viihdyttävää ja 

mukavaa.  

Simeonille prosenttimerkki on tavallaan provokaatio jotain tietynlaisia arvoja ja ahdasmielisiä 

ihmisiä kohtaan. Hän kokee, että jokaiselle symbolille jokainen voi luoda oman merkityksen. Hän 

kokee kerholaisten itse merkkiä käyttävinä tietävän sen todellisen merkityksen paremmin kuin 

esimerkiksi poliisi, jolle se on yhteiskunnan ulkopuolella elämistä. Simeonin kokemuksissa ajatus 

ulkopuolisuudesta ei kohtaa, koska hän käy töissä, ja maksaa veroja. Hän ei koe, että merkki tekisi 

mitään rikosta. Hän ei myöskään riskeeraisi elämäänsä sillä, että liittyisi johonkin, missä hän 

julistaisi olevansa rikollinen, ja pilaisi siten elämänsä. Se kuulostaisi hänen kohdallaan aika 

typerältä.  

Simeonille moottoripyöräkerhoon liittyminen on tietoinen valinta, hän on jollain tavalla aina 

tykännyt provosoida ihmisiä. Hän ajattelee kerhoissa tapahtuvan vähemmän mitään inhottavia 

rikoksia kuin muualla. Hänen kokemuksissaan kerhoissa on yleensä jämäkkää porukkaa niin, että 

arvomaailma on kohdillaan. Ison kaveriporukan toimimiseen vaaditaan pelisäännöt. Ja se pitää 

myös kerhossa muistaa, että jos joku tekee jotakin, niin se tulee aina kaikkien niskaan.  

 

Tuomas 

 

Tuomakselle kerhoon liittyminen on ollut hänen elämänsä paras valinta. Hän kokee jotakin 

puuttuneen sydämestään ja nyt se on paikattu kerholla. Hän on saanut kerhosta perheen, jossa on 



38 
 

ystäviä ja veljiä. Kerhosta on tullut hänelle elämäntapa. Hän rakastaa kerhoa ja veljiä, ja on lojaali 

ja kunnioittava kerhoa kohtaan.  

Tuomakselle innostus kerhossa olemiseen tulee hyvästä porukasta. Heitä on paljon ja erilaisia 

jäseniä, mutta kaikkia yhdistää sama päämäärä, joka tiivistää kerholaisia yhteen. Tuomaksen 

kokemuksissa se on kuin kotiin menisi – aina on hyvä tulla ja aina otetaan avosylin vastaan. Parasta 

hänelle on myös se, että hyvät ja huonot päivät voi jakaa muiden kanssa. Kerhoon voi tulla omana 

itsenään, eikä siellä tarvitse esittää mitään.  

Tuomas on ollut hunsvotti nuorempana. Kerhomaailman myötä hän kokee viisastuneensa paljon. 

Hänestä on tullut avoin ja hän myös punnitsee asioita paljon enemmän. Ennen kerhoon kuulumista 

hänellä oli tyhmiä hölmöilyjä, kuten tappeluita. Nyt niitä ei enää ole. Hän kokee kasvaneensa 

mieheksi.  

Tuomas on saanut kerhosta perheen. Hänen on vaikea sanoin kuvailla sen tärkeyttä ja hän uskoo, 

että monet ihmiset eivät tajua sen tärkeyttä hänelle. Hänen lähisukulaisensa on myös kerhossa ja se 

on entistä enemmän kasvattanut heidän välistä suhdettaan. Hänelle on kunnia olla kerhossa, ja se on 

hänelle koko elämä. Jotkut sukulaiset kritisoivat sitä, kun hän otti lähisukulaisensa kerhoon 

mukaan, hänen ajatuksissaan niin ei olisi ikinä tapahtunut, jos kerhossa olisi jotain pahaa, rähinää 

tai muuta sellaista. Hän ei ole katunut lähisukulaisen mukaan ottamista yhtään. Hän ajattelee toisia 

ja on tunnollinen ja se, että lähisukulainen on myös mukana kerhossa, kertoo hänen 

kokemuksissaan kerhosta myös jotain – se ei ole paha ja jos olisi, niin lähisukulainen ei olisi ikinä 

kerhossa mukana.  

Kerho perheenä tarkoittaa hänelle sitä, että kaikista asioista pystyy puhumaan ja kaikki asiat pystyy 

jakamaan toisten kanssa. Tärkeää on myös se, että katsotaan toisten perään. Jos jollakulla on liian 

vauhdikasta, niin siihen puututaan. Puolin ja toisin huolehditaan toisista. Kerhossa vallitsee aitous, 

joka Tuomaksen kokemuksissa rakentuu luottamuksesta, siitä että apua on aina saatavilla. 

Kerholaisiin hänellä on enemmän kuin täysi luotto. Se on hänelle perhe, ja jos joskus 

tulevaisuudessa hänellä on toinen perhe, se vaatii tasapainottelua. Perhe on hänelle tärkeä, mutta 

myös kerhon perhe on tärkeä.  

Tuomakselle mieleenpainuva hetki kerhossa on ollut täysien liivien saaminen. Se oli kaksi viikkoa 

ennen hänen synttäreitään ja hän koki synttäreiden olevan tuolloin, kaksi viikkoa etukäteen, 

saadessaan täydet liivit. Nyt hän tuntee saavuttavansa jotain. Se ei vaatinut mitään rikoksia, mitä 

media luo, vaan sitä että liikkui näiden ihmisten kanssa ja parasta hänelle oli se, että hän saavutti 
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sen olemalla oma itsensä, mitään ei tarvinnut esittää. Se on ollut hänen tähtihetki ja myös se, että 

hän on aikoinaan saanut kunnian päästä kerhoon mukaan, ja kerholaiset ovat hänet hyväksyneet. 

Hän myös tuntee olevansa kerholainen, vaikka poistuu pajalta kotiin.  

Tuomakselle kerhossa on rentoa ja hauskaa. Hänen kokemuksissaan he osaavat pitää vähän 

hauskempaa kuin muut, ei ole huolta huomisesta, mutta kuitenkin järki on päässä. Kerhossa on 

erilaisia ihmisiä, mutta kaikilla on yhteinen päämäärä, se tiivistää porukkaa entisestään.  Heille 

yhteinen päämäärä on se, että ajetaan paljon. Kerhossa on kyse moottoripyöräilystä ja ajamisesta. 

Tärkeitä ovat yhteiset reissut. Aina sattuu erilaisia vastoinkäymisiä, koneet hajoavat tai ajetaan 

miltei räntäsateessa, mutta aina reissun jälkeen on kuitenkin mahtava olo, ja yhdessä niitä 

muistellaan.  

Kerhossa on kaikilla sananvapaus antaa palautetta. Tuomakselle on kerhossa yksi henkilö, jonka 

palaute on erityisen tärkeä hänelle. Kritiikki on hänen mielestään aina hyvä, koska silloin oppii, 

eikä tee samaa virhettä uudestaan. Hän menee nöyrästi eteenpäin ja siitä seuraa usein vielä 

parempaa. Palautetta kerhossa voi saada siitä, jos ei ole pyörällä ajanut hetkeen tai jos siivouksen 

olisi voinut tehdä vähän paremmin. Heillä on painotettu sitä, että kritiikistä ei saa ottaa itseensä.  

Kerho on Tuomakselle kerhoista parhain. Värit ovat kerhossa tärkeitä ja liivit ja moottoripyöräily 

ovat tärkeimmät asiat. Kun he lähtevät ajamaan he laittavat liivit päälle ja edustavat sitä, mitä 

liiveissä lukee. Edustaminen ja herrasmiesmäinen käyttäytyminen kuuluvat asiaan. Liivit eivät 

kanna miestä, vaan mies kantaa liivejä – jonossa ei etuilla ja näytetä mitä liiveissä lukee, vaan 

annetaan tietä, aukaistaan mummoille ovia ja autetaan muutenkin. 

Tuomaksella oli kerhossa muutama vanha tuttu, joten hänen oli kerhoon helppo tulla. Kerho oli jo 

hyvin valmis paketti, kun hän sinne tuli, ja hänet otettiin hyvin vastaan. Kunnioitus alkoi rakentua 

puolin ja toisin nopeasti ja tiedettiin, että toiseen voi luottaa. Tuomakselle kerhoon pääseminen 

tapahtui omana itsenä olemisena. Se alkaa siivouksesta ja muusta avusta, kerhossa ei käsketä 

mitään, siellä pyydetään ja oma-aloitteisuus on tärkeää, ihan niin kuin armeijassakin.  

Tuomakselle prosenttikerho on sitä, että he osaavat pitää vähän hauskempaa kuin muut. Välillä he 

voivat polttaa kumia keskellä yötä, mutta siitä tietysti sanotaan ja silloin se loppuu. Naapureita he 

kunnioittavat. Kerhosta saa tulla juttelemaan ja muutenkin tervehtimään, mutta kerhon asioista he 

eivät välttämättä sen enempää puhu. Tuomas on myös itse yllättynyt tähän kerhoon tulleessaan, että 

media on luonut eri kuvan siitä, mitä kerhossa oleminen oikeasti on. Kerhossa on paljon ihmisiä ja 



40 
 

jotkut toki hölmöilevät, mutta he otetaan kuitenkin takaisin ja kysytään minkä takia teit noin 

tyhmästi. He eivät tuomitse tai potki heti kerhosta ulos ketään.  

 

Aapo 

 

Aapo tutustui kerholaisiin liikkumalla heidän mukanaan. Hänelle muut kerholaiset olivat aluksi 

tuntemattomia yhtä lähisukulaista lukuun ottamatta.  Hän liikkui lähisukulaisen mukana aluksi 

paljon ja sitä kautta kerhomaailma alkoi vaikuttaa hänestä mielenkiintoiselta. Ihmiset olivat 

mukavia. He tekivät yhdessä mukavia asioita ja kävivät reissuissa yhdessä. Aapo oli aluksi 

reissuissa mukana niin, että hän ei vielä varsinaiseen kerhoon kuulunutkaan. Hän katseli aluksi 

kerhon toimintaa ja sitä kautta kiinnostui siitä. Hänen lähisukulaisensa suositteli häntä ja kertoi 

hänen kiinnostuksestaan liittyä kerhoon.  

Aapon kokemuksissa kerhossa tehdään paljon. Kesällä heillä on paljon reissuja. He ajelevat ympäri 

Suomea ja käyvät vierailuilla muissa kerhoissa. Kerhot ovat oman kerhon porukkaa, jotka ovat eri 

paikkakunnilla. Aapo ja muut kerholaiset pitävät hauskaa yhdessä. He muun muassa ajelevat 

moottoripyörillä. Tärkeintä on se, että kaikki pitävät yhtä.  

Aapo on kerhoon liittyessään tiennyt mihin lähtee. Hänelle on hyvä, että kerhossa on paljon jäseniä 

tukena ja apuna. Aina silloin, jos jotain tarvitsee, niin muut kerholaiset auttavat aina. Hänelle ydintä 

on se, että aina autetaan ja kenenkään ei tarvitse jäädä yksin.  

Aapo on lojaali kerhoa kohtaan. Hänelle on iso kunnia olla kerhossa. Hän tuo oman piristeen ja 

mausteen kerhoon mukaan – hän osaa pitää hauskaa muiden kanssa ja tulee kaikkien kanssa 

toimeen. Hän haluaisi olla sellainen, että kaikki voisivat tulla hänelle juttelemaan ja hän voisi näin 

auttaa kaikkia. Hän haluaisi samanlaisen luottamuksen myös uusiin jäseniin. Hän toivoo, että 

hänelle sanottaisiin, jos on murheita tai muuta mielenpäällä. Kaikkien kanssa hän ei kuitenkaan voi 

tulla toimeen, kun on ihmisiä niin paljon ja monella eri paikkakunnalla. Mutta oman kerhon sisällä 

hänellä ei ole mitään vaikeuksia, hän tulee toimeen kaikkien kanssa.  

Muut kerholaiset ovat Aapolle tärkeitä. He tekevät päivällä yhdessä asioita – paljon muutakin kuin 

vain moottoripyöräilyyn liittyviä asioita. He tekevät normaaleja asioita yhdessä, kuten käyvät 

kuntosalilla. Kerhossa oleminen on paljon muutakin kuin vain moottoripyöräilyharrastus. Se on 

yhdessä tekemistä.  
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Aapo osaa toimia nyt muiden kerholaisten kanssa erillä lailla kuin aluksi. Alku oli hänelle arkailua 

ja vähän vaikeaa, kun hän ei ketään tuntenut. Nyt hän on oppinut tuntemaan kerholaisia ja osaa olla 

heidän kanssaan normaalisti niin kuin normaalissa elämässä viettää aikaa yhdessä. Nyt hän pystyy 

tekemään mitä vain, kenen kanssa tahansa. 

Moottoripyöräkerho on hänelle kaikki kaikessa. Hän on joka päivä kerholla ja joka päivä tekee 

kerholaisten kanssa asioita. Kesällä hän on miltei joka viikonloppu ollut reissussa kerhon kanssa. 

Aapo on saanut kerhosta ystäviä. He ovat hänelle kuin veljiä. Häntä ei haittaa vaikka ikäeroa voi 

olla kymmeniä vuosia, silti kaikkiin voi luottaa. Luottamus on hänelle se juttu kerhossa. Hänelle 

kerho on myös verkosto, josta hän on saanut tukea ja apua moneen asiaan. Apu on paljon muutakin 

kuin vain rahallista puolta. Aina jos joku asia on huonosti, niin kerhossa autetaan. Se on Aapolle 

paljon. Ketään ei jätetä yksin ja jos on huonoja päiviä, niin niistäkin voi jutella jonkun kanssa.  

Moottoripyöräily yhdistää kaikkia kerholaisia. He ovat yhdessä reissuissa ja tekevät asioita yhdessä. 

Aina ei ole mukavia päiviä, mukaan sattuu myös huonoja päiviä ja niidenkin kanssa on oltava. 

Aapo oli kerhossa aluksi kannattaja-jäsenenä ja puolen vuoden päästä siitä hän sai luottamuksen 

kerhon ylempiin jäseniin, ja niin hän sai kerhon liivit. Se oli hänelle hyvä juttu. Liivit ovat tulleet 

luottamuksen kautta, se on Aapon kokemuksissa pakollinen, kun kukaan ei häntä aluksi tuntenut. 

Luottamuksen hän on saanut olemalla kerholaisten kanssa. Hän on tehnyt heidän kanssaan paljon 

asioita ja auttanut, jos joku on tarvinnut apua. Hän on esimerkiksi auttanut monen lapsia, viemällä 

tai hakemalla harrastuksesta. 

Kerhossa on ihmisiä laidasta laitaan. Joillakin on tietynlaisia osaamisalueita esimerkiksi 

pyöränrakentaminen. Aapolla ei ole mitään erityistä roolia. Hän on vasta alkuvaiheessa 

kerhomaailmassa. Hän menee paljon muiden mukana ja on nyt seuraillut kerhon toimintaa vuoden. 

Hän saa paljon lähisukulaiseltaan palautetta, mutta myös kaikki antavat palautetta. Aapolle hyvään 

palautteeseen kuuluu myös se, että aina sitä ei tule, vaikka on hyvin onnistunut ja sekin pitää 

ymmärtää. Kriittisen palautteen saaminen kerhossa on hänelle keino korjata asioita.  

Aapolle kerho on ennen kaikkea moottoripyöräkerho. Yhdessä harrastetaan moottoripyöräilyä. 

Kerhossa on myös jäseniä, jotka ovat tehneet virheitä, mutta ensimmäinen asia on moottoripyöräily, 

ja siihen kuuluvat reissut ja yhdessä hauskanpito. 

 

 


