
KYSELYLOMAKE: FSD3270 NUORISOJÄRJESTÖKYSELY 2014-2015

QUESTIONNAIRE: FSD3270 YOUTH ORGANISATION SURVEY 2014-2015

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: https://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: https://www.fsd.uta.fi/en/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: https://www.fsd.uta.fi/sv/



 

 

Hyvä järjestön edustaja, 

 

lähestymme teitä nuorisojärjestöjen ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa kartoittavalla 

kyselytutkimuksella. Tutkimus on osa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n Vetovoima-hanketta 

(www.vetovoimablog.com), jonka tutkimusosasta vastaa VTM, FM Riikka Taavetti, sekä VTM, lehtori Hanna 

Laitisen väitöstutkimusta, joka käsittelee nuorisojärjestötoiminnan ammattimaistumista ja 

osallistumismahdollisuuksia. 

 

Kyselytutkimus lähetetään järjestöille, jotka ovat valtakunnallisia ja jotka ovat tavalla tai toisella määrittäneet 

itsensä nuorisojärjestöiksi tai nuorisotyötä tekeviksi järjestöiksi. Kyselyn saivat Allianssin jäsenjärjestöjen 

lisäksi ne järjestöt, jotka ovat hakeneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä tai RAY:ltä avustusta 

nuorisojärjestötoimintaan tai nuorisotyöhön. Lisäksi mukana on joitakin maahanmuuttajanuorten ja etnisiin 

vähemmistöihin kuuluvien nuorten järjestöjä, jotka eivät ole valtakunnallisia, koska vastaavia valtakunnallisia 

järjestöjä ei toistaiseksi ole. Vastaajien yhteystiedot ovat peräisin Allianssin jäsentiedoista, RAY:n 

avustustietokannasta sekä järjestöjen verkkosivuilta. 

 

Verkkokyselymme löytyy osoitteesta https://www.webropolsurveys.com/S/81ECCF8DAFADB7E3.par 

 

Kyselyyn vastaamiseen kuluu noin puolesta tunnista tuntiin ja siihen vastaamiseen tarvitaan tietoja tai 

arvioita toimintaanne eri tavoin osallistuvien nuorten määristä. Niiden järjestöjen osalta, joiden toiminnasta 

vain osa on nuorisotoimintaa tai nuorisotyötä, kysymme tietoja tämän osan laajuudesta. Pyydämme 

tarvittaessa välittämään tämän viestin järjestössänne sille henkilölle, joka tuntee nämä kysymykset 

parhaiten. Kyselyyn vastaamisen voi myös jakaa useamman henkilön kesken. 

 

Kyselytutkimuksemme onnistuminen on erittäin tärkeää sen kannalta, että suomalaisesta nuorisojärjestö- ja 

nuorisotyöjärjestökentästä saadaan koottua kattava kuva. Aikaisemmat koko nuorisojärjestökenttää koskevat 

tutkimukset ovat 1980-luvulta.   Tämä vähentää työn näkyvyyttä niin tutkimuskeskustelussa kuin alan 

edunvalvonnassakin. Siksi toivomme järjestöjen vastaavan ahkerasti kyselyymme.  

 

Vastaamme mielellämme tutkimusta koskeviin kysymyksiin. 

 

Terveisin 

 

Riikka Taavetti 

 

 

Hanna Laitinen 

 

http://www.vetovoimablog.com/
https://www.webropolsurveys.com/S/81ECCF8DAFADB7E3.par


Kysely nuorten osallistumisesta nuorisojärjestöille ja nuorisotyötä tekeville järjestöille

Taustatiedot 

1. Järjestön nimi *




koko

2. Kyselyyn vastaaja *
Valitse lähinnä sopiva. Voit valita useita, mikäli jaoitte kyselyyn vastaamisen järjestössänne usean henkilön kesken.

 Pääsihteeri, toiminnanjohtaja tai muu johtavassa asemassa oleva työntekijä

 Nuorisotoiminnasta tai nuorisotyöstä vastaava työntekijä

 Puheenjohtaja tai muu luottamustoiminen järjestön johdossa

 Muu, kuka

3. Tässä kyselyssä nuorilla tarkoitetaan kaikkia alle 29-vuotiaita, eli nykyisen nuorisolain tarkoittamia nuoria. Onko järjestössänne käytössä jokin muu nuoren
ikäraja?

 Ei


On, 

mikä:

Järjestön rakenne, toimiala ja nuorisotoiminnan merkitys 

4. Järjestön rakenne

 Järjestömme on liitto- tai keskusjärjestö, johon kuuluu jäseninä piiri- tai paikallisyhdistyksiä

 Järjestömme on valtakunnallinen järjestö, johon ei kuulu piiri- tai paikallisyhdistyksiä

 Järjestömme on paikallinen tai alueellinen järjestö

 Järjestömme on katto- tai yhteistyöjärjestö, johon kuuluu jäseninä muita järjestöjä

5. Mahdollisten piiri- ja paikallisyhdistysten tai jäsenjärjestöjen määrä

rekisteröityjen piiri- tai aluejärjestöjen määrä 




rekisteröityjen paikallisyhdistysten (osastojen tms.) määrä 




rekisteröimättömien paikallisten toimintaryhmien tms. määrä 




jäsenjärjestöjen määrä (muut kuin piiri- tai aluejärjestöt) 




6. Mikä on järjestönne päätoimiala oman määrittelynne mukaan?
Toimiala voi olla esimerkiksi nuorisotoiminta, nuorisotyö, poliittinen toiminta, vammaistyö tms. Kysymyksessä ei tarvitse noudattaa esimerkiksi OKM:n tai muiden antamaa 
jaottelua, vaan voitte määrittää toimialanne sen mukaan, minkä katsotte itsellenne sopivimmaksi.





7. Järjestömme nuorisotyö tai nuorisotoiminta tapahtuu enimmäkseen (voit valita useita)



 suoraan valtakunnallisen tai keskusjärjestön tasolla

 piirijärjestöjen tasolla

 paikallisyhdistyksissä tai toimintaryhmissä

 jäsenjärjestöissä

 
8. Miten suuri osa järjestönne toiminnasta kohdistuu nuoriin tai on nuorisotoimintaa? 

 pieni osa (alle neljännes)

 yli neljännes, mutta alle puolet

 yli puolet, mutta alle kolme neljännestä

 lähes kaikki (yli kolme neljännestä)

 kaikki

 
9. Mitkä ovat järjestön nuoriin liittyvän toiminnan tavoitteet? (1 = ei lainkaan toimintamme tavoite, 5 = aivan keskeinen tavoite) 

1 2 3 4 5 En osaa sanoa 

Nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestäminen       

Yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen       

Muu yhteiskunnallinen vaikuttaminen       

Nuorten kasvun tukeminen       

Nuorten vapaaehtoistoiminnan organisointi       

Syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen       

Palvelujen tuottaminen nuorille       

Nuorten edunvalvonta       

Asiantuntijana toimiminen nuoria tai nuorisotyötä koskevissa asioissa       

Muu, mikä?       

 
10. Mahdollisia kommentteja liittyen järjestön toimialaan tai nuorisotoiminnan ja nuorisotyön merkitykseen järjestössänne 





 
11. Mitä seuraavista rahoitusmuodoista järjestönne on saanut vuonna 2014? (voit valita useita) 

 OKM:n yleisavustus valtakunnallisille nuorisojärjestöille, nuorisotyötä tekeville järjestöille tai nuorisotyön palvelujärjestöille

 OKM.n projektiavustus

 jonkin muun mininisteriön avustus, minkä ministeriön:

 RAY:n avustus

 EU-rahoitus

 yrityssponsorointi

 lahjoitukset yksityishenkilöiltä

 

Nuoret jäseninä 
Jäsenillä tarkoitetaan järjestön suoria henkilöjäseniä sekä sen piiri- ja paikallisyhdistysten henkilöjäseniä. Järjestöt, joiden toiminnasta vain osa on nuorisotoimintaa tai 
nuorisotyötä: vastatkaa jäsenmäärää koskeviin kysymyksiin koko järjestönne osalta. 
 
Mikäli järjestöllänne ei ole tarkkoja tietoja piiri- ja paikallisyhdistysten kokonaisjäsenmäärästä, myös arvio on meille arvokas tieto.

12. Järjestön tai sen piiri- ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenmäärä 

 

jäseniä kokonaisuudessaan 




alle 16-vuotiaita jäseniä 




 

 Järjestöllämme ei ole henkilöjäseniä (edes piiri- tai paikallisyhdistysten kautta)



16–28-vuotiaita jäseniä 




 
13. Vuoden 2014 aikana järjestöön liittyneiden uusien jäsenten määrä 

uusia jäseniä kokonaisuudessaan 




alle 16-vuotiaita uusia jäseniä 




16–28-vuotiaita uusia jäseniä 




 
14. Mitkä arvelette nuorten tärkeimmiksi syiksi liittyä järjestöönne (1 = ei lainkaan tärkeä syy, 5 = erittäin tärkeä syy) 

1 2 3 4 5 en osaa sanoa 

halu tukea järjestön edustamia arvoja tai aatteita       

halu tukea järjestön toimintaa       

jäsenedut       

järjestö ajaa jäsenen asiaa tai etuja       

halu kuulua järjestön muodostamaan yhteisöön tai kaveripiiriin       

halu osallistua järjestön tarjoamaan toimintaan       

halu toimia vapaaehtoisena (ohjaajana, aktiivina tms.) järjestössä       

muu, mikä:       

 
15. Mahdollisia kommentteja liittyen järjestön jäsenmäärään ja sen kehitykseen 





 

Nuoret toiminnassa 
Kysymme kolmella seuraavalla sivulla niiden nuorten lukumäärää, jotka osallistuvat järjestön 1) toimintaan, 2) vapaaehtoistyöhön, 3) hallintoon tai päätöksentekoon. 
 
Sama henkilö voi tulla lasketuksi jokaiseen kolmeen kohtaan.Osallistujamäärillä tarkoitetaan tässä koko valtakunnallisen järjestön eli sekä keskusjärjestön että mahdollisten 
piiri- ja paikallisjärjestöjen toimintaan osallistuneita henkilöitä yhteensä. Osallistujamäärillä tarkoitetaan järjestön toimintaan osallistuneiden henkilöiden määrää, ei tapahtumien 
osallistujien yhteismäärää. 
 
Mikäli järjestöllänne ei ole tarkkoja tietoja osallistujamääristä, myös arviot ovat meille erittäin arvokas tieto.

 
16. Lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan osallistuneiden määrä (leiriläiset, kurssilaiset, tapahtumiin osallistuneet ym. säännölliseen tai epäsäännölliseen 
toimintaan osallistuvat) vuonna 2014 

yhteensä osallistujia kaiken kaikkiaan 




alle 29-vuotiaita osallistujia 




 
17. Edellä ilmoitettu osallistujamäärä perustuu 

 osallistujarekisteriin tai vastaavaan

 järjestön arvioon

 
18. Millaista toimintaa järjestönne järjestää lapsille ja nuorille? 





 
19. Niistä nuorista, jotka osallistuvat järjestömme toimintaan, järjestömme jäseniä ovat 


kaikki tai lähes kaikki (yli kolme 
neljännestä)



 yli puolet, mutta alle kolme neljännestä

 alle puolet, mutta yli neljännes

 harvat tai ei kukaan (alle neljännes)

 en osaa sanoa

 
20. Viimeisten viiden vuoden aikana toimintaamme osallistuvien nuorten määrä on 

 noussut


pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa

 
21. Mahdollisia kommentteja liittyen toimintaan osallistuvien nuorten määrään ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin 





 

Nuoret vapaaehtoisina 

 
22. Järjestönne lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa järjestäneiden vapaaehtoisten (ohjaajat, aktiivit jne.) määrä vuonna 2014 
Vapaaehtoisilla tarkoitamme sellaisia toimintaa järjestäviä nuoria tai aikuisia, jotka osallistuvat järjestön toiminnan (tapahtumat, kampanjat, kerhot, leirit jne.) järjestämiseen ja 
eivät saa työstään palkkaa. Vapaaehtoisille voidaan maksaa pieniä palkkioita, kulukorvauksia tai vastaavia.

yhteensä vapaaehtoisia kaiken kaikkiaan 




alle 29-vuotiaita vapaaehtoisia 




 
23. Edellä ilmoitettu vapaaehtoisten määrä perustuu 

 osallistujarekisteriin tai vastaavaan

 järjestön arvioon

 
24. Millaisia vapaaehtoistehtäviä järjestössänne on tarjolla nuorille? 





 
25. Toimintaa järjestävistä vapaaehtoisista järjestömme jäseniä ovat 


kaikki tai lähes kaikki (yli kolme 
neljännestä)

 yli puolet, mutta alle kolme neljännestä

 alle puolet, mutta yli neljännes

 harva tai ei kukaan (alle neljännes)

 en osaa sanoa

 
26. Viimeisten viiden vuoden aikana toimintaa järjestävien vapaaehtoisten määrä on 

 noussut


pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa



 
27. Palkitseeko järjestönne vapaaehtoisia jollakin tavalla (esim. rahallisilla palkkioilla, lahjoilla, mahdollisuuksilla edetä vapaaehtoisuralla, todistuksilla, 
virkistystoiminnalla tms.) ja jos, miten? 





 
28. Mahdollisia kommentteja liittyen vapaaehtoisten määrään ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin 





 

Nuoret päätöksenteossa tai hallinnossa 

 
29. Järjestönne hallintoon, päätöksentekoon tai toiminnan suunnitteluun (hallitus, jaostot, työryhmät valtuustot tms.) osallistuneiden määrä vuonna 2014 
valtakunnallisella tasolla 

yhteensä osallistujia kaiken kaikkiaan 




alle 29-vuotiaita osallistujia 




 
30. Edellä ilmoitettu osallistuneiden määrä perustuu 

 osallistujarekisteriin tai vastaavaan

 järjestön arvioon

 
31. Viimeisten viiden vuoden aikana valtakunnallisen tason hallintoon ja päätöksentekoon osallistuvien nuorten määrä on 

 noussut


pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa

 
32. Mahdollisia kommentteja liittyen valtakunnallisen järjestön hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvien nuorten määrään ja siinä tapahtuneisiin muutoksiin 





 
33. Järjestön hallintoon ja päätöksentekoon (hallitus, jaostot tms.) osallistuneiden määrä vuonna 2014 piiri- ja paikallistasolla 

osallistujia kaiken kaikkiaan 




alle 29-vuotiaita osallistujia 




 
34. Edellä ilmoitettu osallistuneiden määrä perustuu 

 osallistujarekisteriin tai vastaavaan

 järjestön arvioon

 
35. Viimeisten viiden vuoden aikana piiri- ja paikallistasolla hallintoon ja päätöksentekoon osallistuvien nuorten määrä on 

 noussut




pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa

36. Mahdollisia kommentteja liittyen järjestön piiri- ja paikallistason hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvien nuorten määrään ja siinä tapahtuneisiin
muutoksiin





Järjestö nuorten työnantajana ja harjoittelupaikkana 

37. Järjestömme nuorisotyössä tai nuorisotoiminnassa työskentelevän palkatun henkilöstön määrä vuonna 2014
Kysymme sekä järjestöönne työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärää että näiden henkilötyövuosien määrää. Henkilötyövuosi tarkoittaa henkilöstön lukumäärää muutettuna 
kokopäiväisiksi työntekijöiksi. Esimerkiksi kaksi puolipäiväistä työntekijää vuoden ajan on yhteensä yksi henkilötyövuosi. Samoin kaksi puolen vuoden mittaista, kokopäiväistä, 
työsuhdetta on yhteensä yksi henkilötyövuosi.

valtakunnallinen järjestö

työntekijämäärä kokonaisuudessaan 




työntekijöistä alle 29-vuotiaita 




koko henkilöstö henkilötyövuosina 




mahdolliset piiri- tai paikallisyhdistykset

työntekijämäärä yhteensä 




työntekijöistä alle 29-vuotiaita 




koko henkilöstö henkilötyövuosina 




38. Viimeisten viiden vuoden aikana järjestössä palkkatyössä olevien nuorten määrä on

 noussut


pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa

39. Järjestömme nuorisotyön tai nuorisotoiminnan palveluksessa harjoittelijana, osana opintojaan, siviilipalvelushenkilönä tai työkokeilussa tai vastaavassa
olleiden määrä vuonna 2014

harjoittelijoita ja vastaavia yhteensä 




alle 29-vuotiaita harjoittelijoita ja vastaavia 




40. Viimeisten viiden vuoden aikana nuorten harjoittelijoiden ja vastaavien määrä järjestössä on

 noussut


pysynyt 
ennallaan

 laskenut

 en osaa sanoa

41. Mahdollisia kommentteja liittyen järjestön työntekijä- ja harjoittelijamääriin ja niiden kehitykseen







 

Nuoret osallistujat 
Tällä sivulla kysymme arviotanne siitä, millaisia lapsia ja nuoria järjestönne toimintaan osallistuu ja sitä järjestää. Arviot ovat erittäin tärkeä tieto sen selvittämiseen, millaisia nuoria 
järjestötoiminta tavoittaa ja ketkä ehkä jäävät sen ulkopuolelle. Nuorilla tarkoitamme kaikkia alle 29-vuotiaita, siis myös lapsia

 

Ikäjakauma 

 
42. Toimintaan osallistuvista nuorista on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

alle 12-vuotiaita        

13-19-vuotiaita        

20-24-vuotiaita        

25-28-vuotiaita        

 
43. Toimintaa järjestävistä vapaaehtoisista nuorista on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

alle 12-vuotiaita        

13-19-vuotiaita        

20-24-vuotiaita        

25-28-vuotiaita        

 
44. Järjestömme hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvista nuorista valtakunnallisella tasolla on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

alle 12-vuotiaita        

13-19-vuotiaita        

20-24-vuotiaita        

25-28-vuotiaita        

 
45. Järjestömme hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvista nuorista piiri- tai paikallistasolla on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

alle 12-vuotiaita        

13-19-vuotiaita        

20-24-vuotiaita        

25-28-vuotiaita        

 

Sukupuolijakauma 

 
46. Toimintaan osallistuvista nuorista on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

tyttöjä ja naisia        

poikia ja miehiä        

 
47. Toimintaa järjestävistä vapaaehtoisista nuorista on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa



tyttöjä ja naisia        

poikia ja miehiä        

 
48. Järjestömme hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvista nuorista valtakunnallisella tasolla on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

tyttöjä ja naisia        

poikia ja miehiä        

 
49. Järjestömme hallintoon tai päätöksentekoon osallistuvista nuorista piiri- tai paikallistasolla on 

ei lainkaan
vähän (alle 
neljännes)

alle puolet, 
mutta yli 
neljännes

yli puolet, mutta 
alle kolme 
neljännestä

lähes kaikki (yli 
kolme 

neljännestä) aivan kaikki en osaa sanoa

tyttöjä ja naisia        

poikia ja miehiä        

 

Arvio eri vähemmistöryhmiin kuuluvien nuorten osallistumisesta 

 
50. Järjestömme toimintaan osallistuu osallistujina, vapaaehtoisina tai päätöksentekijöinä eri vähemmistöihin kuuluvia nuoria 

ei lainkaan
joitain yksittäisiä 

nuoria vähän
huomattavan 

paljon

järjestö on 
tarkoitettu 

ensisijaisesti 
tähän ryhmään 

kuuluville nuorille en osaa sanoa

maahanmuuttajataustaisia nuoria       

uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvia nuoria       

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvia nuoria       

liikuntavammaisia nuoria       

aistivammaisia nuoria       

muihin vammaryhmiin kuuluvia nuoria       

kielivähemmistöihin 
kuuluvia nuoria: 
Mitä äidinkieliä 
puhuvia nuoria 
toiminnassanne on 
mukana?  

     

muihin 
vähemmistöihin 
kuuluvia nuoria, 
mihin 
vähemmistöihin:  

     

 

Osallistuvat nuoret yleisesti 

 
51. Mahdollisia kommentteja liittyen siihen, millaisia nuoria järjestön toimintaan osallistuu 





 

Järjestön toiminnan kehittäminen ja uusien osallistujien tavoittaminen 

 
52. Onko järjestöllä valtakunnallisella tai paikallisella tasolla jokin nuorten osallistumista edistävä elin, kuten nuorisotyöryhmä tai vastaava? Jos on, milloin se on 
perustettu, paljonko nuoria siinä toimii ja mikä sen tehtävä on? 







 
53. Miten järjestönne on viimeisten noin viiden vuoden aikana pyrkinyt tavoittamaan lisää nuoria (mikäli se on ollut järjestönne tavoite)? 





 
54. Onko järjestö pyrkinyt tavoittamaan viimeisten noin viiden vuoden aikana erilaisia nuoria kuin aiemmin (esim. eri sukupuolta, eri-ikäisiä, johonkin 
vähemmistöryhmiin kuuluvia nuoria)? Mitä järjestö on tehnyt tämän eteen? 





 
55. Jos järjestönne on ollut vaikea saada nuoria mukaan toimintaan, mistä arvelette sen johtuvan? 





 
56. Ota kantaa seuraaviin väittämiin oman järjestönne osalta (1 = ei vastaa lainkaan käsitystäni, 5 = vastaa täysin käsitystäni) 

1 2 3 4 5 
en osaa 
sanoa 

Järjestömme toiminta houkuttelee nuoria enemmän kuin noin viisi vuotta sitten       

Järjestömme toiminta houkuttelee nuoria vähemmän kuin noin viisi vuotta sitten       

Järjestöömme kaivataan lisää aktiivisia nuoria       

Järjestöömme kaivataan lisää aikuisia vapaaehtoisia       

Järjestöömme kaivataan lisää palkallisia työntekijöitä       

Järjestömme kaipaa lisää nuorten osallistamiseen liittyvää osaamista       

Nuorten aktivointi on järjestömme keskeinen tavoite       

Järjestössämme nuorten osallistumista edistetään yksilöllisesti ottaen huomioon jokaisen 
mahdollisuudet ja vaikeudet       

Suuri osa järjestömme toiminnasta perustuu nuorten tekemään vapaaehtoistyöhön       

Nuoret ovat järjestömme perusta ja olemassaolon edellytys: ilman mukana olevia nuoria ei ole 
järjestöä       

Nuoret saavat äänensä kuuluviin järjestössämme       

Järjestömme ei ole valmis muuttumaan sellaiseen suuntaan, jota nuoret toivovat       

Saatavilla oleva rahoitus ja sen ehdot vaikuttavat olennaisesti siihen, miten paljon ja millaisia 
nuoria tavoitamme       

Järjestöllemme tärkeintä on sen tavoite tai aate, ei toimintaan osallistuvien määrä       

Meille on tärkeää tavoittaa toiminnallamme mahdollisimman paljon nuoria       

 
57. Ota kantaa seuraaviin väittämiin yleisesti järjestötoiminnan näkökulmasta (1 = ei vastaa lainkaan käsitystäni, 5 = vastaa täysin käsitystäni) 

1 2 3 4 5 en osaa sanoa 

Nuoria ei yleisesti kiinnosta osallistua järjestötoimintaan       

Nuoret eivät yleisesti halua liittyä jäseneksi, vaikka haluavat olla mukana toiminnassa       

Nuoria on vaikea saada mukaan vastuullisiin tehtäviin, kuten hallituksen jäseniksi       

Nuoret haluavat sitoutua vain pieneen ja lyhytkestoiseen toimintaan       

 



58. Mahdollisia kommentteja liittyen edellä esitettyihin väittämiin, järjestötoiminnan muutokseen tai järjestönne kehittämiseen





Palaute kyselystä 

59. Mitä mieltä olit kyselystä? Mitä vielä olisi pitänyt kysyä?





60. Jos haluat saada vuoden 2015 aikana tietoa tutkimuksen tuloksista, anna sähköposiosoitteesi. Voit myös antaa muiden kiinnostuneiden järjestönne
toimijoiden sähköpostisoitteita. Lähetämme tietoa korkeintaan kahdesti vuoden aikana, eikä sähköpostiosoitteita käytetä muuhun tarkoitukseen.





Keskeytä ja jatka myöhemminKeskeytä ja jatka myöhemmin
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