Paikallisyhdistyskysely 2021
- Taustaa ja tulokset
SKAL Forum 27.11.2021
Mervi Saukkoriipi

Lämmin kiitos, kun vastasitte!
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Paikallisyhdistyskysely syksyllä 2021
Kyselytiimi: Pia Vuori (Sisä-Suomi), Tero Siitonen (Länsi-Suomi), Iiro Lehtonen ja Anssi Kujala
(SKAL) sekä Mervi Saukkoriipi (SKAL ja Pohjois-Suomi). Raportointivaiheessa lisäksi Sanna
Hämäläinen (SKAL) ja Nina Anttila (SKAL).
•

Lähetettiin 500 henkilölle, 161 henkilöä vastasi > vastausprosentti 32 %.

•

Paikallisyhdistyksiä on 158 ja 110:stä paikallisyhdistyksestä saatiin vastaus.
➢ Kyselyllä tavoitettiin 70 % yhdistyksistä.

•
•
•

Useimmista yhdistyksistä saatiin yksi vastaus.
Pakollisia kysymyksiä ei ollut, joten kysymyksiä on voinut jättää väliin.
Vastaajaprofiili: ”kaikilta alueilta, 50-69 -vuotiaita, 4-10 -vuotta tehtävässä toimineita”
➢ Vastaajilla hyvä kokemus ja tulokset ovat luotettavat.

➢
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Seuraavissa dioissa vain joitakin poimintoja tuloksista.
11/29/2021 © SKAL

6. Mitä saat itse siitä, että toimit paikallisyhdistyksen toimihenkilönä? Valitse kolme (3) tärkeintä.

-Mahdollisuuden vaikuttaa SKAL:n toimintaan.

39%

Mahdollisuuden vaikuttaa SKAL:in kautta alaan
liittyviin yhteiskunnallisiin asioihin.
-Mahdollisuuden vaikuttaa alaan liittyviin asioihin
kuntapäätöksenteossa.

45%
22%

-Apua ja tukea liiketoimintaan.

37%

-Ystäviä ja kavereita.

54%

-Vertaistukea ja verkostoitumista kuljetusyrittäjien
kesken.
-Vertaistukea ja verkostoitumista kuljetusalan
ulkopuolisten toimijoiden kanssa…
-Muuta, mitä?

61%
19%
6%
0%

10%

Pystyn tukemaan/auttamaan alan yrityksiä
Hyvän mielen auttaessani muita toimihenkilöitä
Koulutusta, vapaa-ajan tapahtumia
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10. Onko paikallisyhdistyksen toiminnassa mukana alle 40-vuotiaita yrittäjiä?

Kyllä

62%

Ei kiinnosta, eivät koe
tarpeelliseksi
Ei. Mistä luulet sen johtuvan?

Alueella ei ole nuoria yrittäjiä

38%

Toiminta ollut hiljaista
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11. Mikä seuraavista lauseista kuvaa yhdistyksenne nykytilaa?

Järjestämme vuosikokouksen ja lisäksi muuta
toimintaa jäsenille.

59%

Järjestämme vain vuosikokouksen.

Toiminta on hiipunut, emme pysty järjestämään
vuosikokoustakaan.

32%

96 vastaajaa

51 vastaajaa

Huomioitava 48 yhdistystä
9%

14 vastaajaa

(kolmasosa yhdistyksistä),

jotka eivät vastanneet lainkaan.
0%

20%

40%

60%

80%

12. Alla SKAL paikallisyhdistykselle kuvatut tehtävät. Mitä niistä toteutatte tällä hetkellä? Valitse kaikki tehtävät, joita toteutatte.

SKAL paikallisyhdistystoiminnan ylläpitäminen
(vähintään vuosikokouksen pitäminen).
-Järjestön päätöksentekoon osallistuminen
(paikallisyhdistyksen vuosikokouksen ehdotukset…

89%

76%

-Alueyhdistyksen muuhun toimintaan osallistuminen.

51%

-Ammattipätevyyskoulutusten järjestäminen
paikkakunnalla yhdessä alueyhdistyksen kanssa.
-Yhteistyö kuntapäättäjien kanssa ja tavaraliikenteen
paikallinen edunvalvonta.
Yhteys paikalliseen mediaan/toimittajaan ja juttu
paikallislehteen.
-Jäsenhankintaan osallistuminen (esim. puhun hyvää
SKAL-jäsenyydestä paikkakunnallani, houkuttelen…
-Verkoston ja vertaistuen tarjoaminen paikalliselle
kuljetusyrittäjälle (esim. kokoukset ja muut…
-Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen
(urheilutapahtumat, teatterit, pikkujoulut ym.).
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13. Oletteko suunnitelleet yhdistyksenne tulevaisuutta toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi?

Kyllä, olemme keskustelleet yhdistyksen jäsenten kesken ja
todenneet, että toimintamme on aktiivista ja uskomme…

21%

Kyllä, olemme keskustelleet jäsenten kesken, mutta emme
ole edenneet asiassa.

41%

Kyllä, olemme keskustelleet naapuriyhdistyksen kanssa
tiiviimmän yhteistyön tekemisestä.

11%

-Kyllä, olemme keskustelleet naapuriyhdistyksen kanssa
yhdistymisestä heidän kanssaan.

7%

-Kyllä, olemme keskustelleet naapuriyhdistysten kanssa
laajemman alueellisen paikallisyhdistyksen perustamisesta.

3%

Kyllä olemme ja olemme ryhtyneet toimiin. Kerro mitä olette
tehneet.

4%

Korona rajoittanut ja aktiivisuus
jäsenistöllä hiipunut muutenkin.
Pidetty vaan yhdistys pystyssä
vanhojen jäsenten pyynnöstä.

-Kyllä, jotain muuta, mitä? 2%
Emme ole suunnitelleet. Miksi ette?

11%
0%

Pienempiä yhdistyksiä on
liittynyt meihin.

10%

Asia on ollut monta kertaa
tapetilla ja jopa "valojen
sammuttamista" on mietitty.
Viisasten
kiveä ei
ole löytynyt
20%
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14. SKAL:lissa on tunnistettu, että jäsenten osallistuminen paikallisyhdistysten toimintaan on vähentynyt.
Mitkä uskot olevan suurimmat syyt tähän? Mikäli koet, että jäsenet osallistuvat toimintaan, voit ohittaa tämän kysymyksen. Voit valita enintään kolme (3).

Ei tunnisteta tapahtumien hyötyjä, eikä innostuta
mukaan.

63%

Oletetaan tapahtumien olevan "sille vanhalle
porukalle", eikä uskaltauduta mukaan…

31%

Pelätään, että tapahtumiin osallistuminen voi
johtaa yhdistyksen vastuutehtäviin.

53%

Vapaa-aikaa on niukasti ja se käytetään
mielummin perheen tai muiden harrastusten…
Kilpailutilanne vaikuttaa toimintaan
osallistumiseen.

73%
7%

Järjestötoiminta ja kokoustaminen ei kiinnosta.

55%

Järjestämämme tapahtumat eivät kiinnosta.

7%

Muu syy, mikä?

3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Kuvaile nykytilaa, ilon aiheita, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä
Jäsenmäärä vähenee vuosi vuodelta
kokouksissa käy vain kourallinen jäseniä.
Toimihenkilöitä lähes mahdoton saada.
Taksimiehet jäi melkein kaikki pois uuden
taksilain johdosta.

Jäsenet ikääntyy ja osallistuminen on hiipunut
sen myötä.
Jäsenmäärä putoaa liikennöinnin
lopettamisen takia. Nuorempia ei kiinnosta
yhdistystyöskentely, tietoa alasta saa helposti
muualta, vapaa-aika halutaan käyttää muulla
tavoin.
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Meillä on aktiivinen hallitus
yhdistyksessä. Jäsenmäärä on
vähentynyt pääsääntöisesti
luonnollisista syitä. Apuja kaipaamme
yhteyksien luomiseen kunnallisiin ja
muihin toimijoihin ja polkuja heidän
päätöksenekoprosesseihin.
Ilon aiheita on, että jäsenmäärä on
pysynyt vakiona. Jäsenten nollaaktiivisuus haasteena. Tulevaisuus
näyttää surulliselta, kun porukka ei
aktivoidu. SKAllista voisi tulla enemmän
ohjausta, mitä pitäisi tehdä.

Kuvaile nykytilaa, ilon aiheita, haasteita ja tulevaisuuden näkymiä
Jäsenmäärä laskee, kun firmat fuusioituvat
suuremmiksi. Alle 40v ei kiinnosta ja tuntevat
tämän olevan vain menopuolta. Olen itse 42 ja
minua nuorempaa sukupolvea ei ole liioin tulossa
hallitukseen. Meillä muuten virkeä yhdistys.
Eduskuntaan vaikuttaminen on mielestäni suuri
SKAL työ, jota pitäisi korostaa jäsenille ja uusille
jäsenille.
Vuosikokous on järjestetty kaksi kertaa
vuodessa. Myös saunailta on pyritty pitämään
kerta vuoteen yhdistyksen jäsenten kanssa.
Jäsenet eivät ole kovin aktiivisia olleet eikä
innostuneita vaikka on yritetty toimintaa järjestää.
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Viimeisen vuoden aikana jäsenistömme on
vähentynyt autoilijoiden huonon
taloustilanteen takia ja tuntuu että yleinen
taantumus johtuu korona rajoituksista.
Toivon niin koska yhdistyksemme on ollut
erittäin aktiivinen.
Jäsenet toimii ympäri suomen. Eivät ole
paikkakunnalla kokousten ja tapahtumien
aikaan. Meillä on uudet nuoret toimijat
perustaneet yhdistyksen nimissä uutta
toimintaa. Jokaisella ikäryhmällä on oma
tyylinsä.

20. Mistä hankitte yhdistyksenne jäsenluettelon?

-Yhdistyskillasta

-SKAL:sta
pyytämällä

En, koska olemme
sopineet, että
yhdistyksemme toinen…

30%

-Alueyhdistyksestä
pyytämällä

26%

En, kerro tarkemmin miksi
et?

14%
20%

31%

Kyllä, kerro tarkemmin
mihin asioihin?

56%

0%

18. Käytätkö Yhdistyskiltaa?

40%

60%

• Tunnukset hukassa
• Kirjautuminen ei onnistunut
• Ei ole ollut tarvetta
• Näin pienen porukan muistaa jo muutenkin
• Alueyhdistyksen toimihenkilöltä saa
nopeammin/helpommin apuja

• Jäsentiedot
• Maksuasiat
• Merkkipäivät
• Yhteystiedot ja
postitustarrat

11%

En ole kuullutkaan
Yhdistyskillasta.

32%
0%

20%

jasenrekisteri@skal.fi

40%

22. Kun tarvitset tukea ja neuvoja paikallisyhdistyksen toimintaan, kehen olet ollut tai uskot olevasi yhteydessä ensimmäisenä?

-Alueyhdistyksen toimihenkilöön

91%

-SKAL-vaihteeseen

1%

-SKAL-jäsenrekisteriin

3%

-Toisen paikallisyhdistyksen
puheenjohtajaan

2%

-Muu, kehen?
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23. Valitse kaikki ne tahot, joiden kanssa yhdistyksenne tekee yhteistyötä:

Olen itse valtuutettu eli aika läheistä
yhteistyötä siis. Epäkohdat menee
taatusti perille.
-Kunnan viranomaiset ja/tai valtuutetut

46%

-Oman alueen kansanedustajat

29%

-Suomen Yrittäjien paikallis- tai
alueyhdistys

29%

Kauppakamari

1%

-Päiväkoti, koulu, oppilaitos

Emme varsinaisesti tee yhteistyötä
esitettyjen tahojen kanssa.
Alueyhdistyksen pyynnöstä
paikallisyhdistys tekee kyllä
lausuntoja, joita alueyhdistys käyttää
omien lausuntojensa ja esitysten
pohjana.

13%

Poliisi, pelastuslaitos
-Joku muu, mikä?

Kyseisten tahojen edustajat ovat
tuttuja ja asioista on helppo
keskustella, mikäli sellaista olisi.
Mutta todella harvoin on asiaa
yhdistyksen puolesta ja edustajana.

17%

7%

Emme tee yhteistyötä.

30%

Liikenne ja katu verkkoasioissa,
0%
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yrittäjien kanssa vapaa ajan

toiminta.

25. Millaiset asiat tai tilaisuudet tukisivat yhdistyksenne toimihenkilöitä parhaiten? Voit valita kolme (3) parasta tukimuotoa.

Yhdistyskillan kehittäminen ja siihen
koulutuksen järjestäminen.

28%

Paikallisy-hdistyskansion kehittäminen.

19%

Vuosikokousjärjestelyissä tukeminen
(sähköiset kokousasiakirjapohjat,…

31%

SKAL:n järjestämä valtakunnallinen
lähitilaisuus paikallisyhdistysten…
SKAL:n järjestämä valtakunnallinen
etätilaisuus paikallisyhdistysten…
Alueyhdistyksen järjestämä etätilaisuus
paikallisyhdistysten toimihenkilöille.

35%
8%
12%

Alueyhdistyksen järjestämä lähitilaisuus
paikallisyhdistysten toimihenkilöille.
-Muu, mikä?

Pienten paikallisyhdistysten
yhdistyminen
59%

8%
0%
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Sähköisten tukipalvelujen
kehittäminen
Kokouskutsujen postitus

26. Millaisesta koulutuksesta uskot paikallisyhdistyksen toimihenkilöiden hyötyvän eniten? Voit valita kolme (3) hyödyllisintä sisältöä.

yhdistyksen hallinto
(hallitustyöskentely, vuosikokous,…
Yhdistyskilta ja sen hyödyntäminen
yhdistyksen toiminnassa

43%
30%

paikallinen vaikuttaminen
-yhdistyksen jäsenille viestiminen ja
yhteydenpito
ulkoinen viestintä (esim. yhteydenpito
paikallislehteen)

42%
44%
6%

vinkkejä toiminnan virkistämiseen
-vinkkejä jäsenhankintaan
-muu, mikä?

67%
25%
1%
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21. Miten yhdistys on yhteydessä jäseniin? Miten SKAL voisi auttaa yhdistystä viestimään entistä paremmin?

•
•

Sähköposti yleisin, myös tekstiviestejä ja soittamista käytetään.
WhatsApp -mainintoja on 22.
– Hallituksen jäsenille/aktiivitoimijoille omia WA-ryhmiä,
lisäksi kaikkien jäsenten kesken omia ryhmiä.
– Todetaan:
• WA-ryhmää ei saada aikaiseksi, vaikka se voisi olla hyvä.
• WhatsAppia ei liene kaikilla.

•

Facebook-ryhmän tai -sivun mainintoja on 10.
Instagram mainitaan kerran ja verkkosivut muutaman kerran.
– Todetaan: on omat nettisivut, joita kukaan ei jaksa päivittää
tai että päivityksessä on pientä viivettä.

•

•
•
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Kirjeitäkin lähetään, erityisesti niille, joilla ei ole
sähköpostiosoitetta ja tärkeissä asioissa, kuten
vuosikokouskutsuissa.
Viestintää tekee pääasiassa sihteeri tai puheenjohtaja.
Toiveita ei juurikaan kerrota.
11/29/2021

Jäsenkirjeet 3 postitse,
sähköpostitiedotteet n. 20,
FB-sivut, WA-ryhmä.
Ei olla juurikaan oltu yhteyksissä.
Jos viestitään, sen hoitaa sihteeri.
Ei mitenkään. Ainoastaan kutsut
vuosikokoukseen.

Kiitos!
mervi.saukkoriipi@skal.fi
050 535 1949
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