
        

 

 

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hankkeen loppukysely 

järjestötoimijoille  

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli- hanke on Sotkamon kunnan koordinoima Elävä Kainuu 

Leader -hanke. Hanketta on tuettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hankkeen 

toteutusaika on 11.10.2021 – 30.9.2022. 

Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanke hyödyntää vastauksia järjestötoiminnan tutkimus- ja 

kehittämistarkoitukseen. Vastaajien henkilötiedot ja organisaatio poistetaan kysymyksien vastauksia 

esitellessä ja niitä julkaistaessa.  

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 8 minuuttia. 

Kysely toteutettiin 26.8.2022 – 14.9.2022 Forms-kyselylomakkeella, jonka linkki julkaistiin hankesivuilla 

sekä lähetettiin sähköpostitse järjestötoimijoille.  

Kyselyyn tuli yhteensä: 9 vastausta 

 

Avoimet kysymykset 1-3 on poistettu raportista, koska ne sisälsivät henkilötietoja ja vastaajien 

organisaation, jotka olivat kyselylomakkeessa ilmoitettu poistettavaksi kysymyksien vastauksia esiteltäessä 

ja julkaistaessa.   

1.  Etunimi 

2. Sukunimi 

3. Järjestö 



4. Valitse seuraavista kaikki hanketapahtumat, joihin olet osallistunut

 

Yhteensä 9 vastausta. 

Vastaajista 4 oli osallistunut yhteen tapahtumaan. 

Vastaajista 2 oli osallistunut neljään tapahtumaan. 

Vastaajista 1 oli osallistunut kahteen hanketapahtumaan.  

Vastaajista 1 oli osallistunut kolmeen hanketapahtumaan.  

Vastaajista 1 oli osallistunut kuuteen hanketapahtumaan. 

Vastaajista 0 valitsi vaihtoehdon en ole osallistunut hanketapahtumiin. 

Suosituin tapahtumista oli 5 vastaajalla: 

- 16.2 Yhteistyö, ihmisten kohtaaminen ja nuorisotyö ja sen kehittäminen Heidi Kotilainen & Kari-

Pekka Vehkaoja Sotkamon Saappaan tuki ry, Versova Puu ry ja Ristinkantajat ry,   

Seuraavaksi suosituimmat vastausvaihtoehdot olivat 3 vastaajalla: 

- 1.12.2021 Hankekokemus Aila Flöjt Sotkamo-Seura ja Veikko Huovinen -seura 

- 12.1.2022 Kaunis Sotkamo Tempaus Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys, Sakari Seppänen 

Heinämäen kyläyhdistys sekä Kunnon Vappu -tapahtuman esittely 

- 16.2.2022 Kunnon Vappu suunnittelupalaveri yhdessä Sotkamon liikuntapalvelujen kanssa 

- 18.5.2022 Tuula Kärnä Laakajärven kyläyhdistys, Marjatta Huotari ja Ritva Korhonen Sotkamon 

Martat, kyläviestinnän kehittäminen Kristiina Tikkanen sekä yhdistyksien mahdollisuudet 

hyödyntää työkokeilua ja palkkatukea Henna Hietakangas 

Alla olevat vastausvaihtoehdot valitsi yhteensä 2 vastaajaa: 

- 10.11.2021 Hankkeen aloitustilaisuus ja alkukartoitus pienryhmissä 

- 16.3.2022 Mielenterveys voimaksi -koulutus Elina Marjamäki sekä Sanna Seppänen Kainuun 

kriisikeskus 

- 7.6.2022 Marketta Tervo Sotkamon käsityöyhdistys sekä yhdistysten toritapahtumien 

suunnittelupalaveri 

 



5. Valitse seuraavista kaikki yhteistapahtumat, työpajat ja retket, joihin olet osallistunut 

 

Yhteensä 9 vastausta.  

Vastaajista 4 on osallistunut 3 hankkeen toteutuksista. 

Vastaajista 2 on osallistunut 1 hankkeen toteutuksista.  

Vastaajista 2 ei ole osallistunut hankkeen toteutuksiin.   

Vastaajista 1 on osallistunut 2 hankkeen toteutuksista.  

Suosituin hankkeen toteutuksista oli 6 vastaajalla: 

 - 30.4. Kunnon Vappu -tapahtuma Vuokatti Areena 

Toiseksi suosituin hankkeen toteutuksista oli 4 vastaajalla 

- 2.7. Yhdistysten toritapahtuma Sotkamon torilla 

Kolmanneksi suosituimpia vaihtoehtoja olivat 2 vastaajalla 

- 24.5. Viestinnän työpaja: Instagram toimintakeskus 

- En ole osallistunut yhteistapahtumiin, työpajoihin tai retkelle. 

Muut vaihtoehdot valitsi yhteensä 1 vastaaja: 

- 28.6. Opintoretki Nurmekseen 

- 30.7. Yhdistysten toritapahtuma työväentalolla 

- 29.4. Viestinnän työpaja: Tapahtumien Kainuu neuvotteluhuone virastotalo 

- 17.8. Viestinnän työpaja: Canva valtuustosali 

 

 

 



6. Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hankkeen aloitustapahtumassa 10.11.2021 valittiin 

järjestöjen kanssa yhdessä hankkeen toteutuksen pääteemat: järjestötilat, yhteistyö, rahoitus- ja 

varainhankinta sekä jäsenhankinta.  

Arvioi seuraavaksi miten hyödylliseksi koet itse hankkeen toiminnan ja tiedottamisen 

pääteemoihin liittyen.  

Arviointi oli jaettu neljään pääteemaan, joihin oli annettu kuusi eri vastausvaihtoehtoa: 

Täysin eri mieltä  Jokseenkin eri mieltä Ei eri eikä samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa 

Yhteensä 8 vastausta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hanke on tukenut järjestöjen tilatarpeita Yht. vast. Suosituin vastaus  

Täysin eri mieltä    0  

Jokseenkin eri mieltä   0   

Ei eri eikä samaa mieltä  3 Ei eri eikä samaa mieltä 

Jokseenkin samaa mieltä  2 

Täysin samaa mieltä   1 

En osaa sanoa   2  

Hanke on lisännyt järjestöjen yhteistyötä Yht. vast. Suosituin vastaus 

Täysin eri mieltä   0    

Jokseenkin eri mieltä   0 

Ei eri eikä samaa mieltä  0 

Jokseenkin samaa mieltä  5 Jokseenkin samaa mieltä 

Täysin samaa mieltä   3 

En osaa sanoa   0  

Hanke on lisännyt tietoa järjestöjen toiminnan rahoittamisesta ja varainhankinnasta  

Täysin eri mieltä   0 

Jokseenkin eri mieltä   0 

Ei eri eikä samaa mieltä  1 

Jokseenkin samaa mieltä  2  

Täysin samaa mieltä   3 Täysin samaa mieltä 

En osaa sanoa   1 

Ei vastausta   1 

Hanke on tukenut järjestöjen jäsenhankintaa. Yht. Vast. Suosituin vastaus 

Täysin eri mieltä   0    

Jokseenkin eri mieltä   1 

Ei eri eikä samaa mieltä  3 

Jokseenkin samaa mieltä  4 Jokseenkin samaa mieltä. 

Täysin samaa mieltä   0 

En osaa sanoa   0  

Ei vastausta   0 



7. Mikä tai mitkä ovat olleet hankkeen toteutuksessa hyödyllisintä? Jos et löydä jotakin haluamaasi 

vastausta voit valita alimman kohdan Muu ja kirjoittaa minkä hyödyn olet saanut. 

Yhteensä 8 vastausta.  

Vastausvaihtoehto     Vaihtoehdon valinneiden määrä 

Yhteistapahtumat    7 

Järjestöjen tunnettavuuden ja viestinnän edistäminen 7 

Järjestöesittelyt     6  

Vertaisoppiminen: oppiminen toisten yhdistysten toiminnasta 5 

Tutustuminen muihin järjestötoimijoihin  5 

Järjestöjen välisen yhteistyön ja viestinnän edistäminen  3 

Kunnan ja järjestöjen yhteistyön edistäminen   3 

Koulutukset ja työpajat   3 

Vastaukset ja tuki järjestötoimintaan liittyviin kysymyksiin  2 

Rahoituksen ja hanke- ja projektiosaamiseen liittyvän tiedon lisääminen 2 

Tiloihin liittyvä selvitys ja tilatarpeiden tukeminen  1  

Opintoretki     1 

Jäsenten ja vapaaehtoisten hankinnan edistäminen 0 

Muu      0 

 

 



 

8. Miten arvioisit hankkeen edistäneen paikallista järjestötoimintaa?  

Arviointi asteikko 0-5 tähteä 

Yhteensä 8 vastausta.  

Yleisarvosana 3.88. 

Vastaajista 3 antoi 4 tähteä.  

Vastaajista 3 antoi 3 tähteä. 

Vastaajista 2 antoi 5 tähteä.  

 

9. Miten arvioisit hankkeen työntekijän edistäneen paikallista järjestötoimintaa? 

Arviointi asteikko 0-5 tähteä 

Yhteensä 9 vastausta.  

Yleisarvosana 3.89 

Vastaajista 4 antoi 5 tähteä.  

Vastaajista 2 antoi 4 tähteä.  

Vastaajista 2 antoi 3 tähteä.  

Vastaajista 1 antoi 1 tähden. 

 

10. Voit kirjoittaa tähän halutessasi ajatuksiasi ja kokemuksiasi hankkeen toteutuksesta. 

Yhteensä 5 vastausta.  

Annetut avoimet vastaukset:  

”Kiitos Terhi. Olemme saaneet todella paljon apua .” 

”Tällaista pienten paikallisten järjestöjen tukemista tarvitaan jatkossakin!” 

”Paikallisella arvion oman yhdistyksen näkökulmaa” 

”Olin yhteistoimintamallihankkeessa mukana se loppupuolella jotenka en voi kovin hyvin ottaa 

kantaa esitettyihin kysymyksiin. ! TUO YKSI TÄHTI JUMITTUI TUOHON OLI TARKOITUS TOISIN 

VASTATA!” 

Hyvä toteutus. Toivottavasti hankkeen myötä saadaan pysyviä ratkaisuja ja toimintamalleja. 

11. Onko jokin seuraavista aiheista erityisen tärkeä edustamasi järjestön kannalta lähivuosina? Voit 

halutessasi valita myös useampia vaihtoehtoja.  

Yhteensä 9 vastausta.  

Vastaajista 2 valitsi yhteensä 3 tai 8 eri vaihtoehtoa.  

Vastaajista 1 valitsi yhteensä 1, 4, 5, 6 ja 7 eri vaihtoehtoa.  

Suosituimpia vastausvaihtoehtoja olivat yhteensä 7 vastaajalla 

Yhteistyö eri tahojen kanssa 

Markkinointi ja viestintä 



Vastausvaihtoehto    Vaihtoehdon valinneiden määrä 

Yhteistyö eri tahojen kanssa    7 

Markkinointi ja viestintä    7 

Toiminnan ja yhteisten toimintatapojen kehittäminen  5 

Järjestöillat verkostojen vahvistamiseksi   5 

Jäsenhankinta ja eri-ikäisten toimijoiden mukaan saaminen 5 

Osaamisen kehittäminen ja koulutukset   5 

Yhdistysten yhteiset retket ja tapahtumat    4 

Jäsenten sitoutumisen edistäminen   4 

Vapaaehtoisten virkistystoiminta   2 

Palveluiden saatavuuden edistäminen   1 

Muu      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Voit kirjoittaa halutessasi, miten toivoisit järjestötoimintaa Sotkamossa kehitettävän 

lähivuosina?  

Yhteensä 5 vastausta.  

Annetut avoimet vastaukset:  

”Olisi jatkossakin henkilö jolta saa apua matalalla kynnyksellä. Yhdistysten toiminnan arvostamista. 

Tilojen käytön mahdollisuus, kun tiedän , että vapaita tiloja on iltaisin, viikonloppuisin jne. Ne ovat 

käyttövalmiita, kunhan vaan organisoidaan niiden saatavuus käyttöön. Luulen että monella 

yhdistyksellä on tarve .” 

”Kunta voisi esimerkiksi yhdistää järjestöjen kohtaamisia mm. yleishyödyllisten yhdistysten 

avustusten hakuinfolla ja siinä yhteydessä yhteisiä asioita keskusteltaisiin. Tai muhikin kunnan 

olemassa oleviin tilanteisiin. Kuitenkin niin, että kunnassa järjestöjen asiat nimettäisiin jollekulle 

työntekijälle ja hän olisi kasvot kuntaan päin järjestöill” 

”Olisi hyvä jos saisimme Sotkamon kirkolle tilat joissa voisi pitää esim. ruokakursseja ja yhteisiä 

tilaisuuksia. Säännöllinen tiedottaminen kylien suuntaan esim. ”kuukausikirje” yhdistyksille jossa 

kerrotaan mitä kunnassa on päätetty, kehitetty jne. ja miten näitä yhdistykset voi hyödyntää.” 

”Asianmukainen kokoontumistila olisi hyvä olla ( ei joka kerta eri osoitteessa). Yhteisöllisyyden 

merkitys olisi hyvä oivaltaa. Vapaaehtoisesti aktiivisesti järjestöissä toimivien henkilöiden fyysistä ja 

psyykkistä terveyttä pitäisi tukea. ” 

”Yhdistysten talon hankkiminen. Yhdistysten välisen yhteistyön kehittäminen. Yhdessä olemme 

enemmän     ” 


