
Yhdistyskysely 2020

PERUSTIEDOT

1. Yhdistys on rakenteeltaan (valitse yksi)

2. Yhdistyksen jäsenet ovat iältään

3. Kuinka monta jäsentä yhdistyksessänne on?

4. Yhdistys edustaa seuraavaa toimialaa

Paikallisen yhdistyksen jaosto, ryhmä tai osasto

Paikallinen yhdistys, joka toimii vain Orimattilassa

Paikallinen yhdistys, joka toimii usean kunnan alueella

Alueellinen yhdistys, joka toimii koko Päijät-Hämeessä

Piirijärjestön paikallisyhdistys tai ryhmä

Valtakunnallinen järjestö (jolla ei ole paikallisyhdistystä)

alle 30-vuotiaita

alle 31-62-vuotiaita

yli 62 -vuotiaita

Yhdistyksellä on monen ikäisiä jäseniä

0-30

31-50

51-100

101-300

301-500

yli 500

Sosiaali- ja terveysala

Kulttuuriala (taide/perinne/kotiseutu)



5. Yhdistyksellä on seuraavanlaista toimintaa

Viikottain Kuukausittain Vuosittain
Harvemmin kuin
kerran vuodessa

Ei
ole

Ohjaus ja neuvonta (myös konsultaatio)

Yksilöllinen tuki (esim.
tukihenkilötoiminta)

Ryhmämuotoinen toiminta (esim.
vertaistukiryhmät)

Tapahtumat (esim. kurssit, koulutukset,
seminaarit, kilpailut)

Harrastus-, virkistys- ja kerhotoiminta

6. Yhdistys tekee yhteistyötä

7. Millaisia yhteistyötoiveita tai yhteistyötarpeita yhdistyksellänne olisi muille yhdistystoimijoille?

Liikunta- ja urheilu

Nuorisoyhdistys

Kansainvälinen toiminta (esim. ystävyysseurat)

Asukastoiminta (esim. kyläyhdistys)

Joku muu, mikä?

Kaupungin kanssa

Toisen yhdistykse/yhdistysten kanssa

Maakunnan kanssa

Yhdistys ei (vielä) tee muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä



8. Millaisia tarpeita yhdistyksellänne olisi kaupungille toimintanne kehityksen tueksi? (Esim.
koulutukset, tapahtumat, neuvonnat)

9. Millaista tukea yhdistyksenne saa kapungilta? (voit valita useamman)

10. Millaisia teemoja yhdistyksenne toivoisi kahdesti vuodessa pidettäviin yhdistysiltoihin?
(Seuraava 11.3.2020 klo 16.30 Kaupungintalolla)

11. Miten aktiivisesti toimitte?

Maksuttomat tilat

Rahallista tukea

Viestintäapua kaupungin kanavissa

Maksullisia tiloja

Muuta, mitä?

Yhdistyksen viestinnän kehittäminen

Jäsenhankinta

Yhteistyön kehittäminen oppilaitosten kanssa

Hankeneuvontaa

Tietoteknistä tukea

Vapaaehtoisten rekrytointi

Toiminnan näkyväksi tekeminen

Maahanmuuttajien saaminen mukaan otimintaan

Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden tukeminen

Joku muu, mikä?

Pävittäin

Viikoittain



12. Onko yhdistyksellänne lisätilatarvetta toiminnallenne?

13. Jos vastasitte "kyllä", millaisia tiloja tarvitsette toimintaanne?

14. Jos yhdistyksellänne on lisätilantarve, onko yhdistyksellänne mahdollisuus maksaa
tilavuokraa

15. 10. Vapaa sana, kerro tässä vapaamuotoisesti tilatarpeisiin liittyvistä asioista

16. Miten yhdistys tekee varainhankintaa?

Kuukausittain

Kyllä

Ei ole

Kokoontumistila

Kokoustila

Arkistotila

Juhlatila/yleisötilaisuustila

Jotain muuta, mitä?

Kyllä on

Ei ole

Jäsenmaksut

Kaupungin tuki



17. Vapaa sana! Terveisiä, kommentteja, ideoita:

Vuokraustoiminta

Tapahtumat ja tilaisuudet

Rahankeräys

Yhdistys ei harjoita varainhankintaa


