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Kysely järjestöille ja yhdistyksille
Hyvä Keski-Pohjanmaan alueen järjestön tai yhdistyksen edustaja,

Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -hanke aloitti syksyllä 2017 toimintansa 
keskipohjanmaalaisten järjestöjen ja yhdistysten hyväksi. Hankkeen päätavoitteina on järjestöjen 
aseman ja toiminnan turvaaminen, järjestökentän toiminnan selkiyttäminen ja viestinnän 
kehittäminen digitaaliset mahdollisuudet hyödyntäen. Erityisesti pyrimme olemaan järjestöjen ja 
yhdistysten tukena meneillään olevien suurten muutosten, maakunta- ja sote-uudistuksen, keskellä, 
jotta yhdistysten ja järjestöjen tärkeä rooli huomioidaan myös jatkossa.

Voidaksemme tarjota alueemme yhdistyksille oikeanlaista tukea ja osataksemme kohdistaa avun 
oikeisiin tarpeisiin, keräämme nyt tällä kyselyllä ajankohtaista tietoa yhdistysten ja kuntien, 
yhdistysten ja maakunnan sekä yhdistysten keskinäisen yhteistyön nykytilasta. Tarkoituksemme on 
saavuttaa kattavaa tietoa koko Keski-Pohjanmaan yhdistyskentästä. Tästä syystä onkin tärkeää, että 
juuri sinä vastaat kyselyyn ja kerrot oman yhdistyksesi tilanteesta.

Kysely on yhdistyskohtainen ja siihen vastaaminen edellyttää tietämystä yhdistyksen toiminnasta ja 
hallinnosta. Toiveemme on, että vastaukset antaisi henkilö, joka parhaiten tuntee yhdistyksen 
toiminnan. Käytämme kyselyssä sanaa yhdistys, jolla kuitenkin viittaamme kaikkiin kolmannen 
sektorin toimijoihin. Vastausaikaa on 16.2.2018 saakka.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi! Pääsemme niiden avulla lähemmäs hyvinvoivaa ja tasa-arvoista 
Keski-Pohjanmaata.

Mikäli sinulla on kysyttävää kyselystä, voit olla yhteydessä osallisuusagentti Hilkka Lehtiseen 
sähköpostitse os. hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi tai arkisin klo 9-15 puh. 0401439729. Mikäli sinulla 
puolestaan on kysyttävää itse hankkeesta, voit olla yhteydessä järjestöagentti Nora Birkmaniin, 
nora.birkman@siltakokkola.fi ja puh. 0401429157.  

*Pakollinen

1. 1. Yhdistyksen nimi: *

2. 2. Vastaajan rooli yhdistyksessä: *
Merkitse vain yksi soikio.

 Palkansaaja (työntekijät, johtajat, koordinaattorit ym. palkkaa tai palkkiota saavat)

 Luottamushenkilö (hallituksen jäsen, myös puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ym.)

 Vapaaehtoinen

 Jäsen

mailto:hilkka.lehtinen@siltakokkola.fi
mailto:nora.birkman@siltakokkola.fi
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3. 3. Yhdistyksen kotipaikkakunta tai maakunnallisen toimipisteen sijainti: *
Merkitse vain yksi soikio.

 Kokkola

 Kannus

 Kaustinen

 Toholampi

 Veteli

 Halsua

 Lestijärvi

 Perho

 Kruunupyy

 Reisjärvi

4. 4. Yhdistys on rakenteeltaan: *
Merkitse vain yksi soikio.

 Paikallisen yhdistyksen ryhmä, jaosto tai osasto

 Paikallinen yhdistys, joka toimii yhden kunnan alueella

 Paikallinen yhdistys, joka toimii usean kunnan alueella

 Alueellinen yhdistys, joka toimii koko Keski-Pohjanmaan alueella

 Piirijärjestön paikallisyhdistys tai ryhmä

 Valtakunnallinen järjestö (jolla ei ole paikallisyhdistyksiä)

5. 5. Yhdistyksen hallituksen jäsenmäärä: *

6. 6. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 alle 30 -vuotiaita

 30-62 -vuotiaita

 yli 62 -vuotiaita

7. 7. Yhdistys edustaa seuraavaa toimialaa: *
Merkitse vain yksi soikio.

 Sosiaali- ja terveysala

 Liikunta- ja urheilu

 Kulttuuri (myös taide-, perinne- ja kotiseutuyhdistykset)

 Asukastoiminta (kylä- ja kaupunginosayhdistykset)

 Eläkeläis- tai veteraaniyhdistys

 Harrastus-, neuvonta- ja vapaa-ajanyhdistykset

 Nuorisoyhdistys

 Kansainvälinen toiminta (esim. ystävyysseurat)
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8. 8. Yhdistyksellä on seuraavanlaista toimintaa: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Viikoittain Kuukausittain Vuosittain Harvemmin kuin
kerran vuodessa

Ei
ole

Ohjaus ja neuvonta (myös
konsultaatio)
Yksilöllinen tuki (esim.
tukihenkilötoiminta)
Ryhmämuotoinen toiminta
(esim. vertaistukiryhmät)
Tapahtumat (esim. kurssit,
koulutukset, seminaarit,
kilpailut)
Harrastus-, virkistys- ja
kerhotoiminta
Avoin kohtaamispaikka
(esim. teemakahvila)
Kansainvälinen toiminta
Leiri- ja lomatoiminta
Testaukset ja mittaukset
Retket ja matkat (myös
opintomatkat)

Viestintä ja tiedotus

9. 9. Yhdistys käyttää toiminnan julkisessa tiedottamisessa seuraavia viestintäkanavia: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Kotisivut

 Sosiaalinen media

 Sähköposti

 Lehdet

 Ilmoitustaulut (esim. kauppojen ja julkisten tilojen seinillä)

 Kirjeposti

 Muu: 

10. 10. Yhdistys käyttää toiminnan tiedottamisessa jäsenille seuraavia viestintäkanavia: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Puhelut, tekstiviestit

 Ryhmäviestit, sosiaalisen median ryhmät

 Sähköposti

 Kirjeposti

 Muu: 
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11. 11. Yhdistys käyttää hallituksen sisäisessä viestinnässä seuraavia viestintäkanavia: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

 Puhelut, tekstiviestit

 Ryhmäviestit, sosiaalisen median suljetut ryhmät

 Pilvipalvelut (esim. Google Drive, Office 365)

 Sähköposti

 Kirjeposti

 Muu: 

Yhteistyö

12. 12. Yhdistys tekee seuraavanlaista yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa:
 

 

 

 

 

13. 13. Yhdistys tekee seuraavanlaista yhteistyötä kuntien kanssa:
 

 

 

 

 

14. 14. Yhdistys tekee seuraavanlaista yhteistyötä maakunnan kanssa:
 

 

 

 

 

15. 15. Miten edellä mainittuja (kohdat 14-16) yhteistyömuotoja voisi kehittää:
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16. 16. Tarjoaako kunta (jossa yhdistyksenne kotipaikka sijaitsee) seuraavanlaista tukea
yhdistyksille: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Kyllä Ei En osaa sanoa

Taloudellinen tuki
Ilmaiset tilat
Maksulliset tilat
Viestintäkanavia

17. 17. Onko kunnassa (jossa yhdistyksenne kotipaikka sijaitsee): *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Kyllä Ei En osaa sanoa

Hyvinvointisuunnitelma
Hyvinvointikertomus
Nimetty järjestöyhdyshenkilö

18. 18. Jos hyvinvointisuunnitelma ja/tai -kertomus on laadittu, kerro, miten yhdistykset on
huomioitu niissä:
 

 

 

 

 

Sote- ja maakuntauudistus

19. 19. Onko yhdistyksenne kutsuttu mukaan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluihin: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Ei lainkaan Satunnaisesti Säännöllisesti En osaa sanoa

Kuntatasolla
Maakuntatasolla

20. 20. Onko yhdistyksenne osallistunut sote- ja maakuntauudistukseen liittyvään
valmisteluun: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Kyllä Ei En osaa sanoa

Kuntatasolla
Maakuntatasolla

21. 21. Miten yhdistyksenne on huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluissa: *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.

Ei lainkaan Jossain määrin Hyvin Erittäin hyvin En osaa sanoa

Kuntatasolla
Maakuntatasolla
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Palvelun tarjoaa

22. 22. Miten järjestönne on valmistautunut tuleviin maakuntavaaleihin:
 

 

 

 

 

Pohdintaa

23. 23. Millaista tukea kaipaat yhdistyksenne toimintaan ja toiminnan kehittämiseen (esim.
koulutuksia, tapahtumia ja neuvontaa)? Miltä tahoilta toivoisit yhdistyksenne saavan
tukea?
 

 

 

 

 

24. 24. Toiveita, tarpeita ja terveisiä Järjestöt mukana muutoksessa Keski-Pohjanmaalla -
hankkeelle:
 

 

 

 

 

Kiitos vastauksistasi!

Lähetä vastauksesi Lataa-painikkeella.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

