
FSD3317 NUORISOJÄRJESTÖTOIMIJOIDEN RYHMÄHAASTATTELUT 2015

FSD3317 GROUP INTERVIEWS OF YOUTH ORGANISATION REPRESENTATIVES 2015

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

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

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

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

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

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



- 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 järjestöstä pois? 

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

ovat syinä? 

- 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.  

- miten kuvailisitte nuoria, joita järjestössä toimii? onko jotain yhteistä? vastaako em. 

kuvaus omaa kokemustanne? 

- mikä on nuorten osallistumisen merkitys järjestössä? 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: 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 järjestöjen toiminnan kehittämistä? mikä vaikutti 
kehittämisessä onnistumiseen? voiko löytää jotain yhteistä niiltä, joiden 
kehittämisprojektit sujuivat erityisen hyvin? 

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

 

NUORISOJÄRJESTÖT YHTEISKUNNASSA 

- miksi nuorisojärjestöjen toiminta on yhteiskunnassa tärkeää? nuorten osallistumisen 

ja osallisuuden näkökulma? 

- voisi ajatella, että nuorisojärjestöjenne keskeinen tehtävä on välittää ”nuorten 

ääntä” tai nuorten intressejä yhteiskunnassa? 

- 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? 

 


