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Sydänliiton toimintatiedustelu yhdistyksille 2021  
Kiitos, kun vastaat Sydänliiton toimintatiedusteluun.  
 

Yleisiä ohjeita vastaamiseen  
 
Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Sydänpiiriin. 
 
Kielivaihtoehdot: Voit valita kyselyn alussa vastauskielesi: 
vaihtoehtoina suomi ja ruotsi.  
 

Tallentaminen: voit tallentaa kyselyn keskeneräisenä ja jatkaa sen 
täyttämistä myöhemmin. Lähetä linkki sähköpostiisi, niin pääset helposti 
jatkamaan kyselyn täyttämistä. Tallentamismahdollisuus on jokaisen 
sivun lopussa sekä toisen sivun puolivälissä. Voit tallentaa vastaukset 
vielä kyselyn lopussa ennen lähettämistä, jos haluat palata tarkistamaan 
omat vastauksesi. Muista kuitenkin lähettää kysely, sillä pelkkä tallennus 

ei lähetä vastauksia.  
 
Lähettäminen: Kyselyn lopussa voit lähettää vastaukset 
painamalla Tallenna-nappia. Muista, että kyselyn tallennus ei ole sama 
kuin vastausten lähettäminen. Lähetyksen jälkeen et voi enää palata 
tarkastamaan/muuttamaan vastauksiasi.  

 
Muuta: Älä jätä kyselyä auki selaimessa liian pitkään ilman tallentamista. 
Voit tallentaa kyselyn keskeneräisenä ja lähettää jatkolinkin sähköpostiisi. 
Voit palata kyselyssä taaksepäin sivuilla painamalla Edellinen-nappia 
sivun alaosassa.  
 

Kysely on jaettu neljään osaan: taustatiedot, toimintaluvut ja -muodot, 
rakenteet sekä vaikuttaminen. 
 

Taustatiedot  
 
1. Valitse Sydänpiiri tai alue, johon yhdistys kuuluu  

Valitse pudotusvalikosta se Sydänpiiri tai alue johon yhdistys kuului 
toimintavuonna 2021.  
 
2. Yhdistyksen nimi  
Valitse pudotusvalikosta yhdistyksen nimi. Yhdistyslista valikoituu 
edellisen kysymyksen vastauksen perusteella.  

 
3. Yhteyshenkilön tiedot  
Yhteyshenkilö on henkilö, johon olemme yhteydessä, jos meillä on 
kysyttävää jostakin kyselyn vastauksesta.  



 

 
4. Yhdistyksen toiminta-alue (erottele kunnat pilkulla)  
Toiminta-alueella tarkoitetaan kuntaa tai kuntia, joiden alueella yhdistys 

järjestää toimintaa (tapahtumia, ryhmiä tai tempauksia). Listaan ei 
huomioida esimerkiksi retkikohteita, teatterimatkojen kohteita tai muita 
vastaavia yksittäisiä retkiä.   
Erottele kuntien nimet pilkulla, esim.:  
Kunnat: Eura, Säkylä, Harjavalta.  
 

Seuraava sivu  
  

Osa 1: Toiminta/toimintaluvut 
  
5. Miten laajasti yhdistys hyödyntää Kiltaa tapahtumatietojen 
kirjaamiseen?  
Valitse jokaiselta riviltä vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten Kilta-

järjestelmän hyödyntämistä tapahtumatietojen (osallistujamäärät, 
tapahtumakalenteri ym.) kirjaamisessa.  
6. Yhdistyksen järjestämien säännöllisesti kokoontuvien ryhmien 
tai kerhojen määrä, niihin osallistuneiden eri henkilöiden määrä 
sekä ryhmän kokoontumiskerrat yhteensä  
Täytä taulukkoon  

• yhdistyksen järjestämien säännöllisesti kokoontuvien ryhmien 
ja kerhojen määrät, sekä  
• kerhoihin tai ryhmiin osallistuvien eri henkilöiden määrät.   

• Sama henkilö merkitään vain kerran yksittäisen ryhmän 
osallistujaksi riippumatta kerhon 
kokoontumiskerroista. Sama henkilö voi kuitenkin olla 

osallistuja usean eri teeman (esim. vertaistukiryhmät tai 
ruokaan liittyvät ryhmät tai kerhot) ryhmässä .  

• Eri henkilöiden määrää kysytään, jotta saadaan 
osallistuneiden yksittäisten henkilöiden kokonaismäärä. 

• Ryhmien kokoontumiskerrat yhteensä  
• Kokoontumiskerroilla tarkoitetaan teeman (esim. 

vertaistuki, liikunta) kaikkien ryhmien tai kerhojen 
yhteenlaskettuja kokoontumiskertoja vuoden aikana.  

 
Esim. Vertaistukiryhmään A kokoontui 10 kertaa ja siihen osallistui koko 
vuoden aikana yhteensä 30 eri henkilöä ja vertaistukiryhmä B kokoontui 3 
kertaa ja siihen osallistui yhteensä 75 eri henkilöä eli vertaistukiryhmien 

määräksi merkitään 2, kokoontumiskertojen määräksi merkitään 13 ja eri 
henkilöiden osallistujamääräksi 105.  
Jokainen ryhmä merkitään taulukkoon vain kerran 
tapahtuman pääteeman perusteella. Valitse sopivin teema pääasiallisen 
kohderyhmän tai tarkoituksen perusteella.   
  



 

7. Jos järjestettyjen tapahtumien määrässä on merkittävä muutos 
vuoteen 2020 verrattuna, minkä arvioit aiheuttaneen muutoksen 
  

Valitse sopivimmat vaihtoehdot, jotka kuvaavat kokonaistilannetta.  
 
8. Yhdistyksen järjestämien kaikille avointen tapahtumien ja 
tilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä  
Täytä taulukkoon   

• yhdistyksen kaikille avoimien yksittäisten tapahtumien (ei 

kurssien tai ryhmien) määrät, sekä  
• osallistuvien henkilöiden määrät. Huomioi määrässä kaikki 
osallistujat.   

Jokainen tapahtuma merkitään taulukkoon vain kerran 
tapahtuman teeman perusteella. Valitse sopivin teema pääasiallisen 
kohderyhmän tai tarkoituksen perusteella.  

  
9. Mitä seuraavista tilaisuuksista yhdistys toteutti kokonaan tai 
osittain verkossa?  
Merkitse taulukkoon mitä tilaisuuksista yhdistys toteutti verkossa. Voit 
valita useamman vaihtoehdon. Myös ns. hybriditapahtumat (tapahtumat, 
joihin oli mahdollista osallistua sekä paikan päällä että verkossa) otetaan 

huomioon.  
 
10. Yhdistyksen järjestämien teemapäivien ja -viikkojen 
tapahtumien määrä ja niihin osallistuneiden henkilöiden määrä   
Täytä taulukkoon yhdistyksen järjestämien teemapäivien ja -viikkojen 
määrät, sekä osallistuneiden henkilöiden määrät. Huomioi määrässä 

kaikki osallistujat.   
 
11. Yhdistyksen järjestämien esittelypisteiden ja -tilaisuuksien 
määrä sekä niissä tavoitettujen henkilöiden määrä  
Täytä taulukkoon yhdistyksen järjestämien esittelypisteiden ja -
tilaisuuksien määrä, sekä tavoitettujen henkilöiden määrä. Huomioi 

määrässä kaikki osallistujat.   
  
12. Yhdistyksen toimintaa järjestävien vapaaehtoisten määrä   
Merkitse taulukkoon yhdistysten toimintaa järjestävien vapaaehtoisten 
määrä rooleittain. Yksi henkilö voidaan merkitä useaan rooliin. Huom! 
Raportoi vertaistukihenkilöiden määräksi 0 jos Sydänpiiri koordinoi 

vertaistukitoimintaa alueellasi. 
  
 
 
 
 

 



 

13. Yhdistyksen toiminnan järjestämiseen osallistuneiden 
jakautuminen  

• ”Kaikki henkilöt” viittaa vapaaehtoisten ja palkallisten 

yhdistyksen toiminnan järjestämiseen osallistuneiden henkilöiden 
kokonaismäärään.   
 

Alariveille erotellaan uusien vapaaehtoisten; hallituksen ulkopuolisten 
vapaaehtoisten; sekä palkallisten henkilöiden määrät. Nämä kuitenkin 
lasketaan mukaan myös kohdassa ”kaikki henkilöt”.  

  
Seuraava sivu  
  

Osa 1: Toiminta/toimintamuodot  
 
14. Minkä tahojen kanssa yhdistys teki yhteistyötä vuonna 2021 
ja/tai suunnittelee yhteistyötä vuodeksi 2022.  

Voit valita useamman molemmista sarakkeista.  
 
15. Minkä tahon koulutuksia yhdistys on hyödyntänyt?  
Voit valita useamman.  
 
16. Mihin teemaan liittyvät koulutukset hyödyttäisivät yhdistystä?  

Voit valita useamman.  
 
17. Yhdistyksen käyttämät toiminnan suunnittelua tukevat 
materiaalit  
Voit valita useamman.  
 

18. Mitä seuraavista työkaluista yhdistys käyttää aktiivisesti?  
Voit valita useamman.  
 
19. Yhdistyksen vuonna 2021 käyttämät ja vuodeksi 2022 
suunnitellut varainhankintakeinot  
Voit valita useamman molemmista sarakkeista.  

 
20. Kuinka monta kertaa yhdistys sai maksutonta näkyvyyttä 
vuonna 2021?  
Arvioi maksuttoman näkyvyyden määrät eri tyyppien mukaan.  
 
21. Käyttikö yhdistys maksullista mainontaa vuonna 2021?  

Voit valita useamman.  
 
22. Mitä viestintäkanavia yhdistys käytti viestiessään jäsenille tai 
potentiaalisille jäsenille?  
Voit valita useamman.  
 

 



 

23. Kuinka aktiivisesti yhdistys päivittää verkkosivujaan?  
Valitse sopivin vaihtoehto.  
  

Seuraava sivu  
  

 
 

 
Osa 2: Rakenteet  
Seuraavat kysymykset koskevat yhdistyksen rakenteita, toimintakykyä ja 
tulevaisuudennäkymiä.   
Vinkki! Voitte käsitellä kysymykset 25 ja 26 yhdistyksen 
hallituksen kesken.  

 
24. Mikä oli yhdistyksen talouden koko viimeksi hyväksytyltä 
tilikaudelta?  
Talouden koko tarkoittaa tasearvoa ja kaikkien tuottojen 
yhteismäärää vuodelta 2020. Tieto löytyy tilinpäätöksestä.  
 

25. Arvioi yhdistyksen toimintakyky seuraavilla osa-alueilla  
Valitse sopivin vaihtoehto kultakin osa-alueelta.  
 
26. Kuinka todennäköisenä pidät alla olevien vaihtoehtojen 
toteutumista seuraavan kolmen vuoden aikana?  
Valitse sopivin vaihtoehto riveittäin.  

 
Seuraava sivu  
  

Osa 3: Vaikuttaminen  
Seuraavat kysymykset kartoittavat yhdistyksen tekemää 
vaikuttamistyötä. Kysymys 29 on tärkeää käsitellä koko yhdistyksen 

hallituksen kesken.  
 
27. Missä ryhmissä yhdistys vaikuttaa paikallisesti tai 
alueellisesti?  
Voit valita useamman.  
 

28. Miten yhdistys on painottanut seuraavia asioita vuoden 2021 
toiminnassa?  
 Valitse sopivin vaihtoehto riveittäin (tärkein=1, vähiten tärkeä=5).  
 
29. Arvioi piirin tuki yhdistyksen näkökulmasta  
Arvioi piirin tuen riittävyys osa-alueittain. Kysymys on tärkeää käsitellä 

koko yhdistyksen hallituksen kesken.  
 
30. Palaute toimintatiedustelusta  
Arvostamme kaikkea palautetta, niin risuja kuin ruusujakin!  



 

  
Lähetä   
 


