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YHDISTYSKYSELY – KEVÄT 2019 
 

 Heimohautomo -hanke toteutti yhdistyskyselyn keväällä 2019. Kyselyn 

tavoitteena oli selvittää yhdistysten kehittämistarpeita, kerätä talkookutsuja 

toiminta-alueen yhdistyksiin sekä markkinoida Heimohautomo -hanketta. Osa 

kyselyn kysymyksistä oli räätälöity hyödyttämään Päijät-Hämeen Kylät ry:tä. 

 Yhdistysten kehittämistarpeiden selvityksen jälkeen syksyllä 2019, 

Heimohautomo aloittaa toimintojen kohdistamisen haasteisiin.  

Tiedonkeruu Vastauksia kerättiin arviolta 20 puhelinhaastatteluina ja 10 kasvotusten 

haastattelemalla, jotta kysely saavutti laajan alueellisen ja toimialaisen 

kattavuuden. Loput vastaukset tulivat web-lomakkeen kautta. Markkinointina 

käytettiin sähköpostiviestejä, suoria pyyntöjä Facebookin kautta sekä 

Facebook -päivityksiä. 

Vastaajat Kyselyyn vastaaminen oli avointa kaikille, jotka ovat mukana 

yhdistystoiminnassa. Markkinointi keskitettiin yhdistysten hallituksissa oleville 

henkilöille, erityisesti puheenjohtajille. Vastaukset kerättiin Päijät-Hämeen, 

Pertunmaan ja Iitin alueelta toimivilta yhdistyksiltä. 

Tulokset 109 vastausta 

Kooste tuloksista 1. 30 vinkkiä tulevista talkoista. Vinkkien myötä Heimohautomo kontaktoi 

osan talkoiden järjestäjistä. 

 

2. Yhdistyksien suurimpia haasteita ovat jäsenasiat (82 vastaajaa). 

 

3. Kiinnostavimpia koulutuksia ovat Kuinka houkutella 10 uutta jäsentä 

toimintaan ja Miten järjestötoimintaan saadaan nuoria? 

 

4. Huoli yhdistyksien aktiivijäsenten jaksamisesta nousee esille kyselyn 

vastauksissa. 

5. Hyviä ehdotuksia ja vinkkejä Heimohautomon toimenpiteisiin. Vastauksissa 

kannustettiin mm.  yhteistyöhön MTK-järjestön kanssa. 

 

 

 

LIITTEET Kaikki vastaukset (Yhdistysten koulutustarpeet.xlsx) 
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Kysymykset 

 

 

 

 

 

 

 

- Alle 18-vuotiaita vastaajia ei ollut ja 18 - 30 -vuotiaita vastaajia oli vähän. Muutoin 

vastaajien ikäjakauma vastaa oletettua sekä kuvastaa yhdistysaktiivien yleistä 

ikäjakaumaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Suomen Tilastokeskuksen mukaan miehet osallistuvat noin 5 % vähemmän jonkin 

yhdistyksen toimintaan kuin naiset (STAT 2019, Järjestöt ja osallistuminen). Vastaavasti 

miehet vastasivat kyselyyn yli 60 % harvemmin kuin naiset. Miesten vastauksia olisi 

voinut olla enemmän.  

 

  

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__eli__vpa__Jarjestot_ja_osallistuminen/statfin_vpa_pxt_002.px/table/tableViewLayout1/
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- Kyläyhdistyksien vastaukset olivat yliedustettuina, sillä Päijät-Hämeen kylien sosiaalisen 

median sisältöä seuraavat aktiivisesti kyläyhdistykset. Muiden yhdistyksien vastauksia oli 

kiitettävästi ja ne riittivät antamaan riittävän kattavan otannan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vastauksia tuli kattavasti koko Päijät-Hämeen alueelta. Tuloksia kerättiin myös 

puhelimitse ja kasvotusten haastattelemalla, jotta saavutettiin kattava otanta. 
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5. Millä asuinalueella tai kylässä yhdistyksesi vaikuttaa? 

- Vastaukset helpottavat yksittäisten vastauksien tutkimista. Tarkemmat tiedot löytyvät 

Yhdistysten vastaukset -liitteestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ylivoimaisesti eniten haasteita yhdistyksille aiheuttavat jäsenasiat. Kysely vahvistaa 

aiemman olettamuksen, että apua tarvitaan jäsenten aktivointiin. Lisäksi korkealle 

tuloksissa nousivat myös varainhankinta, talous ja viestintä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Miten järjestötoimintaan saadaan uusia nuoria jäseniä oli kiinnostavin tarjottu 

koulutusvaihtoehto. Myös Uusien jäsenten hankinta -koulutus keräsi paljon kiinnostusta.  
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8. Muuta sanottavaa koulutustarpeista? 

o ” Yhdistyksessämme on aktiivinen hallituksen ydinporukka. Miten saamme uusia 

aktiiveja koulutettua? Miten saamme siirrettyä "kapulaa eteenpäin" kun sen 

asian aika on?” 

o ” Kyläyhdistysten suuri haaste on järjestää "nykyaikaa" olevia tapahtumia, ilman 

viranomaislupia ja järjestyshenkilökuntaa. Mikäli esim omassa väessä olisi näitä 

henkilöitä, joiden palkkaaminen vie tapahtumien tuotoista leijonaosan, voisi 

myös talous olla paremmassa kunnossa. Ja myös tapahtumien 

monipuolistuminen toisi varmasti uutta potkua, myös jäsen puolella.” 

o Jokin virkistysluontoinen koulutuspäivä vapaaehtoishenkilöstölle olisi kiva. 

Esimerkiksi omaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin liittyvä. On 

tehokkaampaa, jos vieras opettaa, ettei saa loukkaantua ja kantaa kaunaa, 

vaikka joku töppäisi, vaan pitää antaa anteeksi. Vapaaehtoishenkilöstön keski-ikä 

on lähellä 80 vuotta ja heitä oli viime vuonna yhteensä 18 ja harva heistä on 

yhdistyksen jäsen. 

o MTK-järjestön yhdistysten koulutustarpeet poikkeavat muiden vastaavien 

järjestöjen koulutustarpeista, ja siksi järjestömme järjestää omaa koulutusta. 

Mahdollisesti koulutuksen osalta voitaisiin miettiä jotain yhteistyötä ja meille 

räätälöityä koulutusta maakunnan alueella. Sopivia teemoja esim. sosiaalisen 

median käyttö ja veistintä. MTK-järjestössä meillä Päijät-Hämeessä on noin 3500 

jäsentä, joten potentiaalia on paljon. 

 

9. Kerro hyvästä käytännöstä tai toimintatavasta? 

o ” Ilmaisille kakkukahville tulee aina uteliaita.” 

o ” Vastuualueiden jakaminen ja kaikkien ei tarvitse osallistua kaikkeen aina.” 

o ” Kutsumme jäsenemme tilaisuuksiin tekstiviestillä. Vaikeutena on se ettei 

toimivaa joukkolähetys aplikaatiota ole löytynyt. Kaikilla ei valitettavasti ole 

käytössä älypuhelinta.” 

o ”Runsas tapahtumatoiminta sekä viikottaiset kerhotapahtumat sitovat aktiivit ja 

muut kylän asukkat yhteen. Viestintä netin sekä kylälehden kautta on tärkeää.” 

 

10. Vapaa sana 

o ” Heimohautomo voisi tulla tutustumaan kylään js ulkopuolisena näkisi ehkä 

meidän heikkouksia” 

o ”Toimijat väsyvät, kun harrastuksesta tulee kovin työllistävä.” 

o ” kuntaliitoksen myötä Artjärvestä tuli yksi kylä (kyliähän täällä on useita), tämä 

tuottaa hieman ongelmia yhteistyön osalta. Omalta osaltani olen yrittänyt jo 

kohta kymmenen vuotta virittää yhteistyötä, nyt olisi aika saada nuorempia 

mukaan.” 

o ” Toivon vähemmän Lahti -keskeisyyttä. Kärkölän kylissä tehdään paljon asioita, 

ei niistä taideta haluta niin paljon rehennellä ympäriinsä :)” 


