
KYLÄKYSELY 
 
Kysymykset 1–6: Kylän ja vastaajan perustietoja 
 
7. Yhdistyksenne jäsenmäärä 
 
8. Arvio yhdistyksenne toiminnassa aktiivisesti mukana olevien vapaaehtoistoimijoiden määrästä 
 
9. Arvio yhdistyksessänne tehdystä vapaaehtoistyötuntimäärästä (tuntia/vuosi). 
Ottakaa huomioon arviossanne kaikissa toimintanne osa-alueissa käytetty aika: yhdistyksen hallinto, 
kokousjärjestelyt ja kokoukset, viestintä ja tiedotus, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, talkoot, koulutuksiin 
ja työpajoihin osallistuminen, rahoitushakemusten tekeminen jne. Esim. 1 kokous x 3 tuntia x 8 hlö = 24 
vapaaehtoistyötuntia. 
 
10. Arvioikaa, kuinka monta tuntia vapaaehtoistyön tuntimäärästä (ed. kysymys) kohdistuu luonnon, 
ympäristön, kulttuurimaiseman ja ulkoilupaikkojen (mukaan lukien rakennukset) hoitotöihin. 
Näitä hoitotöitä voi olla esim. vieraslajien torjunta, ympäristön siivoustalkoot, kuntoportaiden tai laavun 
rakentaminen ja kunnostus, puiston ylläpito. 
 
11. Onko yhdistyksellänne hallinnassa yhteisöllistä tilaa?  
Yhteisöllinen tila on tila, jossa voi esim. järjestää juhlia, kokouksia tai tapahtumia tai kokoontua vapaa-ajan 
merkeissä. Kysymyksessä 14 on lueteltu esimerkkejä yhteisöllisistä tiloista.  
 
12. Onko ensisijainen yhdistyksenne hallinnassa oleva yhteisöllinen tila yhdistyksenne omistuksessa, 
yhdistyksellänne vuokralla tai yhteiskäytössä muiden yhdistysten kanssa?  
Kylällänne voi olla useampiakin yhteisöllisiä tiloja. Kysymyksissä 12–16 pyydämme teiltä vastauksia ns. 
ensisijaista yhteisöllistä tilaa koskien.  
 
13. Mikäli yhteisöllinen tilanne on yhteiskäytössä muiden toimijoiden (yhdistys, yritys, kunta tms.) kanssa, 
luettele muut toimijat tähän:  
 
14. Onko ensisijainen yhdistyksenne hallinnassa oleva yhteisöllinen tila (+ luettelo vaihtoehdoista) 
Kysymyksessä 17 voit luetella mahdolliset muut yhdistyksenne hallinnassa olevat tilat.  
 
15. Montako henkilöä ensisijaiseen yhteisölliseen tilaanne mahtuu? 
  
16. Onko ensisijaisen hallinnassanne olevan yhteisöllisen tilan alkuperäinen tarkoitus ollut  
(+ luettelo vaihtoehdoista) 
 
17. Mikäli yhdistyksenne hallinnassa on ensisijaisen yhteisöllisen tilan lisäksi muita yhteisöllisiä tiloja, luetelkaa 
ne tässä ja kertokaa, ovatko ne yhdistyksenne omistamia/vuokraamia/yhteiskäytössä.  
 
18. Oletteko työllistäneet vuoden 2021 aikana?  
 
19. Kuinka monta pitkäaikaistyötöntä olette työllistäneet vuoden 2021 aikana?  
 
20. Kuinka monta nuorta (alle 29 v.) olette työllistäneet vuoden 2021 aikana?  
 
21. Kuinka monta muuta työntekijää kuin pitkäaikaistyötöntä tai nuorta olette työllistäneet vuoden 2021 
aikana?  
 
22. Kuinka olette rahoittaneet työntekijöiden palkkauksen?  
 
23. Onko kylällänne tehty kehittämissuunnitelma (kyläsuunnitelma, kehittämissuunnitelman sisältävä 
kyläkortti tms.)?  



 
24. Milloin kehittämissuunnitelmanne (kyläsuunnitelma tms.) on laadittu tai päivitetty viimeksi?  
 
25. Millaisia yhteistyön muotoja kunnallanne on kylien kanssa?  
(+ luettelo vaihtoehdoista) 
 
26. Millaisia arjen turvallisuuden huomioimiseen liittyviä asioita/toimenpiteitä kylällänne on/tehdään?  
(+ luettelo vaihtoehdoista) 
 
27. Mitä kaikkia toimintoja teidän yhdistyksellänne on? 
(+ luettelo vaihtoehdoista)  
 
28. Mikäli rahoitatte toimintaanne avustuksilla, saatteko avustuksia kunnalta, säätiöiltä, muu? 
 
29. Mikäli rahoitatte toimintaanne avustuksilla, paljonko saitte avustuksia yhteensä vuonna 2021 (euroa)?  
 
30. Rahoitatteko tai oletteko viimeisen 2 vuoden aikana rahoittaneet toimintaanne hankkeilla?  
 
31. Mitä muita varainhankintakeinoja teillä on? 
(+ luettelo vaihtoehdoista) 
 
32. Tässä voit halutessasi täydentää vastauksiasi:  
 
33. Avoin palaute ja terveiset kyselyn laatijoille:  
 
 
 
 

 
 


