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Järjestöt huolissaan ihmisten jaksamisesta – kolmas sektori muuttanut
toimintaansa koronatilanteessa nopeasti Varsinais-Suomessa
SPR Varsinais-Suomen piirin kysely varsinaissuomalaisille järjestöille
Suomen Punaisella Ristillä on sopimusperusteinen velvollisuus tukea
viranomaisia erityisesti yhteiskunnan häiriötilanteissa. Tähän liittyen Punainen
Risti välittää omien verkostojensa avulla tietoa viranomaisille
siitä, mitä suomalaisille ja Suomessa asuville kuuluu, mitkä ovat suurimmat
huolenaiheet ja minkälaista tukea viranomaisilta odotetaan.
SPR Varsinais-Suomen piiri teki keväällä 2020 koronatilanteeseen liittyen
kyselyn, jota lähetettiin laajasti eri järjestöille Varsinais-Suomen
alueella. Yhteensä 150 kolmannen sektorin toimijaa vastasi kyselyyn
maaliskuun lopun ja toukokuun alun välisenä aikana. Kyselyn jakelussa
eri toimijoille avusti Varsinais-Suomen liitto.
Kyselyn mukaan koronatilanteessa toimintaansa on muuttanut yli 90 %
vastanneista kolmannen sektorin toimijoista. Koska fyysiset tapaamiset eivät
onnistu, kontaktoivat toimijat jäsenistöään sähköisten välineiden avulla käyttäen
hyödyksi sähköpostia, sosiaalista mediaa ja puhelinta.
Kyselyyn vastanneita toimijoita huolettaa eniten jäsenistönsä jaksaminen.
Huolta kannettiin myös koronan aiheuttamista muutoksista yhteiskunnassa.
Taloustilanteen kiristyessä huoli järjestön oman toiminnan jatkuvuudesta ja
toimintaresursseista nousi myös esille.
SPR Varsinais-Suomen piiri toteuttaa uuden kyselyn koronaviruksen
vaikutuksesta järjestöjen toimintaan kesän jälkeen. Kyselyn avulla pyritään
selvittämään miten nyt kyselyyn vastanneet ovat onnistuneet löytämään
ratkaisuja esille nousseissa haasteissa.
Lisätiedot: SPR Varsinais-Suomen piiri, ohjelmapäällikkö Tuija Hongisto,
040 7313 585

SPR Varsinais-Suomen piirin kysely järjestöjen tilasta
Kyselyyn vastasi yhteensä 150 kolmannen sektorin toimijaa. SPR VarsinaisSuomen piiri on tehnyt vastauksista yhteenvedon
ja se toimitetaan viranomaisten lisäksi tiedoksi myös kyselyyn vastanneille
toimijoille. Kyselyn tuloksista lähetetään tiedotusvälineille mediatiedote, joka on
tämän dokumentin alussa. Yhteenveto on laadittu niin, että vastauksista ei ole
tunnistettavissa yksittäisiä vastanneita toimijoita. Lämmin kiitos kaikille
vastanneille!
Koonnissa ei ole jaoteltu kolmannen sektorin toimijoita toimialojen
mukaan, vaan kaikki vastaukset on tuotu yhteen.
Yksi toimija on voinut valita joissakin kysymyksissä useamman eri
vastausvaihtoehdon. Tämän vuoksi vastausten määrä voi ylittää
vastanneiden toimijoiden yhteenlasketun määrän.

Toimiala järjestön oman ilmoituksen mukaan
•
•
•
•
•

Ikääntyneiden toiminta: 54
Lapsi- ja nuorisotoiminta: 25
Monikulttuurisuustoiminta: 13
Potilas- ja vammaisjärjestöt: 21
Muut järjestöt: 37

Koronatilanteen vaikutus toimintaan (vastanneet järjestöt kpl):
•
•
•
•

Suuri tai koko toiminta muuttunut:137
Muutoksia vähän: 11
Ei muutoksia:1
Ei vastattu: 1

Yhteydenpitovälineet jäsenistöön (vastanneet järjestöt kpl):
•
•
•
•
•
•

Puhelimitse: 101
Sähköpostilla: 138
Kirje tms.: 22
Sosiaalinen media: 80
Muulla tavoin: 4
Ei pidä yhteyttä: 0

Järjestöjä huolettavat asiat (vastanneet järjestöt kpl):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jäsenistön jaksaminen: 51
Saavatko jäsenet tarvitsemiaan palveluita: 25
Yhteiskunnan muutokset koronan jälkeen, palautuminen: 25
Jäsenistön syrjäytyminen: 21
Jäsenistön talous: 18
Muut huolet: 14
Yhdistyksen talous: 13
Yhdistyksen tarkoituksenmukaisen toiminnan loppuminen:12
Ei erityisiä huolenaiheita: 6

Muut huolet, esimerkkejä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Päihteidenkäytön lisääntyminen
Riskiryhmiin kuuluvat jäsenet
Sekä oma että jäsenistön mahdollinen sairastuminen
Vapaaehtoisten sitoutuminen erityistilanteessa
Jäsenistön digitaitojen puutteet
Rikosten, väärinkäytösten ja väkivallan lisääntyminen
Koko toiminnan lakkaaminen vallitsevassa tilanteessa
Vapaaehtoisten siirtyminen muualle/jäsenkato
Vuokratulojen saamatta jääminen
Pandemian pituus ja vaikutukset maan talouteen

Nostoja vapaista teksteistä
Huolissaan oltiin erityisesti:
•

Mielenterveysomaisten, lasten, yksinhuoltajien, yksinäisten ja
omaishoitajien jaksamisesta

•

Iäkkäistä, jotka eivät ole palvelujen piirissä ja heistä, joilta puuttuu
someosaaminen

•

Henkisestä jaksamisesta

•

Ikäihmisten yksinäisyydestä ja eristyneisyydestä

•

Viranomaisten toimintaohjeiden kirjavuudesta

Myönteisiä asioita:
•

Etävuorovaikutuskeinojen kehittäminen ja kehittyminen

•

Senioreiden digitaalisten taitojen kehittyminen

•

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen järjestöihin tilanteesta huolimatta

•

Kuntien ripeä toiminta ja palveluita koskevien tietojen kokoaminen yhteen

•

Järjestöjen työntekijöiden vahva ammattitaito ja nopea sopeutuminen
poikkeustilanteeseen

