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- Haastattelu on luottamuksellinen, eikä siinä puhutusta kerrota ulkopuolisille niin, 

että puhujat voisi tunnistaa. Julkaisuihin ei tule tietoa siitä, keitä on haastateltu 

- Nauhoitan haastattelun ja anonymisoitu haastattelulitteraatio tallennetaan 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimuskäyttöä varten. 

Nauhoituksesta ei tarvitse muuten välittää, mutta yritetään välttää päälle puhumista. 

- Onhan tämä ok? 

KETKÄ JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUVAT? 

- mikä imee mukaan järjestötoimintaan? entä mikä häätää sieltä pois? (omalla 

kohdalla, omassa järjestössä – yleisesti) 

o miten tulit itse lähteneeksi  

- entä mikä häätää järjestöstä pois? (omalla kohdalla, omassa järjestössä – yleisesti) 

o millaisia kokemuksia on siitä, että ihmiset ovat lähteneet järjestöstä, mitkä 

ovat syinä? 

- miten kuvailisitte nuoria, joita järjestössänne toimii? onko jotain yhteistä? 

- mikä on nuorten osallistumisen merkitys teidän järjestössänne? tulevaisuuden 

toimijoita, tämän päivän ääni 

JÄRJESTÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

- tässä keskitytään toiminnan kehittämiseen ensisijaisesti siitä näkökulmasta, miten 

järjestöt tavoittavat uusia osallistujia 

- järjestön kehittämisen vaikutus toimintaan osallistuvien (eri tavoin, myös 

vapaaehtoiset) määrään: onko onnistuminen itsestä kiinni? 

o mikä vaikuttaa kehittämisessä onnistumiseen? järjestön sisäisistä asioista, 

järjestön ulkoisista 

o mikä estää onnistumista? järjestön sisäisistä asioista, järjestön ulkoisista 

o ”sisäpolitiikan” ja riitelyn vaikutus, tullut esiin valmennuksessa 

- miten koulutetaan seuraava sukupolvi? 

o miten varmistetaan toisaalta hyvien käytäntöjen siirtyminen, toisaalta 

huonojen perinteiden jatkamattomuus? 

- miten tavoitetaan erilaisia nuoria? pitääkö edes, riittääkö, että toiminta on avointa 

kaikille 

o kyselyn tuloksissa näkyi, että järjestöjen toiminta tavoittaa (karkeasti 

kuvattuna) enemmän tyttöjä kuin poikia (suurin ero on 

vapaaehtoistehtävissä) ja eri vähemmistöryhmiin kuuluvia nuoria osallistuu 

toimintaan aika vähän, ellei siis toiminta ole suunnattu juuri ko. 

vähemmistöön kuuluville. Lisäksi järjestöjen toimintaan kyllä osallistuu 

runsaasti teini-ikäisiä, mutta vapaaehtoisina ja järjestöjen 

luottamustehtävissä toimii enimmäkseen vanhempia nuoria. Kuitenkin, kun 

kysyimme, miten järjestöissä on tavoitettu erilaisia nuoria kuin aiemmin, 

vastaukset olivat aika vähäisiä. 

- nuorten saaminen mukaan vastuullisiin tehtäviin: järjestöjen näkemykset olivat aika 

jakautuneita sen suhteen, onko nuoria vaikea saada mukaan vastuullisiin tehtäviin 



vai ei. Ja ovat vain jossain määrin sitä mieltä (ja varsin jakautuneesti), että nuoret 

olisivat kiinnostuneita vain pienistä ja lyhytkestoisista tehtävistä. Mikä on teidän 

tulkintanne? Ovatko nuoret sillä tavalla erilaisia kuin ennen, että samanlaiset 

järjestötoiminnan tehtävät eivät enää kelpaa? 

VETOVOIMA-VALMENNUS 

- Vetovoima-valmennus: miten tuki sitä, minkä koette kehittämisessä tärkeimmäksi? 

- mikä merkitys oli sparraajilla, mikä vertaistuella, mikä yhteisillä työpajapäivillä? 

- jos aloittaisitte uudestaan, miten nyt lähtisitte tekemään? 

NUORISOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNASSA 

- miksi oman järjestönne työ on tärkeää? entä yleisesti nuorisotyötä tekevien 

järjestöjen toiminta? ajatteletteko, että sillä on erityistä arvoa, että teette 

nuorisotyötä? 

- onko väliä sillä, osallistuvatko nuoret juuri järjestöissä? mikä on järjestötoiminnan 

erityinen arvo? 

- kaikki se, mitä järjestöissä tehdään, vapaaehtoistyö, nuorisotyö jne., on tärkeää 

ainakin juhlapuheissa. Mikä on kokemuksenne siitä, näkyykö arvostus myös 

käytännössä? Olisiko jotain, minkä pitäisi tässä suhteessa muuttua? 


