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Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, miten kehittää naisjärjestön toimintaa lisäämällä 

vaikuttavuuden tunnistamista. Tavoitteena oli löytää uusia konkreettisia keinoja toiminnan 

kehittämiseen huomiomalla kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoisen järjestötoiminnan 

haasteet tulevaisuudessa.  

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi kansainvälinen naisjärjestö Soroptimist International Turku eli 

SI Turku. Järjestön jäseniä kutsutaan soroptimisteiksi tai soroptimistisisariksi. Soroptimisti 

tulee latinan sanoista ”soror”, joka tarkoittaa sisarta ja ”optima”, joka tarkoittaa parasta. 

Vapaasti käännettynä se tarkoittaa ”parhaaksi naiseksi tai parasta naisille”. Soroptimistit 

pyrkivät parantamaan tyttöjen ja naisten elämää globaalisti koulutuksen, voimaantumisen ja 

mahdollisuuksien avulla.  

 

Opinnäytetyön tietoperusta-aineistoina käytettiin tilaajan omia materiaaleja, 

vapaaehtoistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä lähteitä sekä järjestökentän 

uusimpia tutkimustuloksia. Tietoperustan avulla pohdittiin tilaajan toimintaa kolmannen 

sektorin vapaaehtoistoimijana suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa.  

 

Laadullisina tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua ja benchmarkkausta. 

Teemahaastattelu tehtiin kolmelle aktiiviselle Turun soroptimistiklubin jäsenelle. 

Haastatteluiden avulla selvitettiin, miten voidaan lisätä vaikuttavuuden tunnistamista 

palautteen keräämisen kautta. Benchmarkkauksessa vertailtiin toiminnan arviointia ja se 

toteutettiin vertailemalla tilaajan toimintaa toiseen Soroptimistiklubiin ja kahteen Zonta -

kerhoon. Tulosten analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua.  

 

Tuloksina saatiin teemat (osallisuus, ajankäyttö, merkityksellisyys, jäsenhankinta, 

yhteistyö), jotka yhdistettiin uusimpiin järjestöalan tutkimustuloksiin. Näiden avulla voidaan 

lisätä toiminnan vaikuttavuuden tunnistamista. Tuloksien pohjalta tilaajalle luotiin 10 

toiminnan kehittämisehdotusta ja niille tavoitteet.  

Asiasanat: kansalaisyhteiskunta, naisjärjestöt, Soroptimistit,  vapaaehtoistyö.  
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Abstract  

 

The objective of this thesis was to develop the activities of women's organisation Soroptimist 

International Turku by increasing the identification of effectiveness. The aim was to discover 

how to find new ways for development.  

 

The commissioner of this thesis is Soroptimist International (SI) Turku, an international 

women’s organisation in Finland. Soroptimists improve the lives of women and girls in more 

than 40 countries. Soroptimists educate, empower and enable women globally.  

 

The theoretical framework of this thesis was limited to two themes around women’s 

organisations: civil society and volunteer work in Finland. Through these themes, the purpose 

of this thesis was to consider women’s organisations’ activities as volunteer work and the 

organisation’s future challenges in civil society.  

 

The qualitative methods in this thesis included semi-structured interview and benchmarking. 

All interviews were carried out for three SI Turku members. One way of benchmarking was 

to interview one member of another SI club and two members of Zonta clubs. Another way 

of benchmarking was to compare the websites of all four organisations. Benchmarking was 

carried out in the summer of 2021. The study resulted in five new themes for the 

organisation’s future work: involvement, time management, member recruitment, increased 

collaboration and meaningful activity.  

 

It can be concluded that an optimal way to improve identification of effectiveness is to 

develope activities, which is vitally important for SI Turku.  Many members of Soroptimist 

International are over 60 years old. The women’s organisation needs to update its activities 

and recruit new members with fresh ideas. New members long for need more relevant and 

practical work to help women. The results of this thesis serve SI Turku and other SI clubs in 

Finland.  

 

Keywords: women’s organisations, civil society, Soroptimists, volunteer work.  
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1 JOHDANTO 

Elämme maailmassa, joka on historiallisessa muutoksessa monin eri tavoin (Häyrinen 2017). 

Muutoksen tunnusmerkkejä ovat teknologian oleminen osana kaikkea toimintaa, väestön mo-

nimuotoistuminen ja ikääntyminen, talouden uuden suunnan hakeminen ja verkostomaisen val-

lan voimistuminen (Dufva 2021). Samankaltaisen ajattelun äärellä on Työterveyslaitoksen ra-

portti ”Hyvinvointia työstä 2030-luvulla”, joka tuo esiin työelämän neljä suurta muutosvoimaa, 

jotka vaikuttavat vahvasti tulevaisuudessa: ajattelu- ja toimintatavat muuttuvat, työväestön ra-

kenne muuttuu, ilmastonmuutos uhkaa ja teknologia kehittyy huimaa vauhtia (TTL 2021b).  

Nämä muutokset vaikuttavat kaikkiin toimijoihin kaikissa organisaatioissa ja erityisesti ne vai-

kuttavat kolmannen sektorin toimijoihin. Muutosten myötä muuttuu tapa, miten vapaaehtois-

työtä tehdään tulevaisuudessa. Vapaaehtoistoimintaa tarvitaan tulevaisuudessakin ja se vaatii 

johtamista, organisointia, resursseja ja määrittelyä. (Häyrinen 2017.) Suomalaiset naisjärjestöt 

kamppailevat parhaillaan näiden muutosten keskellä ja samoin tekee opinnäytetyöni tilaaja, 

naisjärjestö Soroptimist International Turku. Sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen kolman-

nen sektorin toimijana kansalaisyhteiskunnassa.  

Tutkimusongelmana oli tilaajan tärkein tarve kehittää omaa toimintaansa lisäämällä vaikutta-

vuuden tunnistamista, mutta sen rinnalla kulkee pohdinta toiminnan merkityksellisyydestä, 

joka linkittyy suoraan uusien jäsenien hankintaan sekä nykyisten jäsenien toiminnan aktivoi-

miseen. Vaikuttavuuden tunnistamista voidaan lisätä keräämällä palautetta toiminnasta ja arvi-

oimalla toimintaa. Tutkimuskysymyksinä olivat: Miten kerätään palautetta toiminnasta ja miten 

toimintaa arvioidaan.  

SOSTE on julkaissut Järjestöbarometrin (2020), joka sisältää uusimman katsauksen järjestö-

kentän nykytilasta ja arvioita tulevasta kehityksestä. Vastaajista 95 prosenttia piti oman toimin-

nan kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä (Järjestöbarometri 2020, 132). Tämä oman toi-

minnan kehittäminen on tärkeää myös SI Turun klubille, jonka hyväntekeväisyystoiminta pe-

rustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Järjestöbarometrissa (2020, 131–135) on oma eril-

linen lukunsa järjestöjen toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista.  

Taloustutkimus (2021) julkaisi tutkimuksen Suomessa tehtävästä vapaaehtoistyöstä. Tuloksissa 

pohdittiin muun muassa vapaaehtoistyön tulevaisuutta, joka linkittyy tilaajan tekemään toimin-

taan. Tahot, jotka haluavat jatkossakin olla avoimia kaikille, tulee kiinnittää erityistä huomiota 
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työn tukemiseen, perehdytykseen sekä rekrytointikäytäntöihin (Fields 2021a). Vapaaehtoistyön 

tulevaisuuden taidot liittyvät sisällölliseen osaamiseen, organisointiin, digitaitoihin ja vuoro-

vaikutustaitoihin. Nämä ovat osaamisen taitoja, joita tarvitaan sekä vapaaehtoistehtävissä että 

muissa järjestötehtävissä. (Fields 2021b) Tilaaja on kohdannut näihin taitoihin liittyviä haas-

teita omassa toiminnassaan, joten niiden merkitystä ei pidä vähätellä toiminnan kehittämisessä. 

Tulevaisuuden pohdinta on hyvä keino huomioida ympärillä tapahtuvia muutoksia, jolloin ne 

tiedostetaan ja niihin voidaan reagoida tarvittavalla tavalla.  

Kehittämistyöni tuotoksena SI Turun klubi saa konkreettiset kehittämisehdotukset ja niiden ta-

voitteet (Liite 3). Tuotos sopii tilaajan oman toiminnan kehittämiseen ja sitä voidaan tarkastella 

esimerkiksi kuukausikokouksen yhteydessä. Tuotosta voidaan hyödyntää kaikkien Soroptimis-

tiklubien toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Kehittämistyöni keskittyy tiedonkeruuai-

neistojen analysoinnin tuloksiin ja uusimpiin tutkimustuloksiin, jotka yhdessä toimivat vaikut-

tavuuden tunnistamisen lisäämisen työkaluina.  

Aineistonkeruumenetelminä on teemahaastattelu ja benchmarkkaus. Tarvitsen tietoa Turun So-

roptimistiklubin toiminnasta voidakseni vastata tutkimuskysymyksiin, ja nämä menetelmät so-

pivat parhaiten siihen tilaajan toiminnan luonne huomioiden. Teemahaastattelu kohdistuu 

omiin aktiivisiin jäseniin ja heidän nykyiseen toimintaansa palauteen keräämiseen liittyen. 

Benchmarkkaus kohdentuu toiseen Soroptimistiklubiin ja kahteen Zonta -kerhoon, joiden 

avulla saan laajennettua näkökulmaa ja lisätietoa toiminnan arvioimisesta heidän näkökulmis-

taan.  
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2 SOROPTIMIST INTERNATIONAL & SI TURKU  

Soroptimist International (SI), on kansainvälinen naisjärjestö ollen samalla maailmanlaajuinen 

vapaaehtoisliike, jonka kansainvälinen pääkonttori sijaitsee Iso-Britannian Cambridgessa (SI 

2021d, f). Soroptimist International Turku on osa tätä suurta järjestöä (SI Finland 2021c). So-

roptimist -nimi tulee latinan sanoista ”soror”, joka tarkoittaa sisarta ja ”optima”, joka tarkoittaa 

parasta. Näin ollen Soroptimisti-sana käännetään ”parhaaksi naiseksi tai parasta naisille”. (SI 

2021c.)  

Soroptimistit  

Soroptimist Internationalin jäseniä kutsutaan Soroptimisteiksi ja he muodostavat sisaryhteisön, 

jonka arvoina ovat demokraattinen päätöksenteko, ihmisoikeudet, rauha, naisten mahdollisuuk-

sien edistäminen maailmassa, sekä ystävyys ja vapaaehtoistyö (SI Finland 2021c). Ensimmäi-

nen Soroptimisti -klubi perustettiin vuonna 1921 Kalifornian Oaklandissa. Soroptimistit juhli-

vat 100-vuotta täyttävää naisjärjestöään lokakuussa 2021. (SI 2021d.) Järjestö tekee globaalia 

yhteistyötä koulutuksen (Educate), voimaannuttamisen (Empower) ja mahdollistavien mahdol-

lisuuksien (Enable) kautta (SI 2021a). Verkostoon kuuluu yli 80 000 klubin jäsentä 130:ssä eri 

maassa ja toiminta on jakautunut paikalliselle, kansalliselle ja kansainväliselle tasolle (SI Fin-

land 2021c).  Alla oleva kuvio esittää SI-organisaation rakenteen (Kuvio 1).  

 

Kuvio 1: Soroptimist International -organisaation rakenne (SI Finland 2021c & SIE 2021a).  

Soroptimist 
International 

(SI) 

SI Americas 
SI South West 

Pacific
SI Europe

Eteläinen 

alue 

SI Helsinki + 
15 muuta 

klubia

Läntinen alue   

SI Turku + 16 
muuta klubia 

Pohjoinen alue 

SI Oulu + 10 
muuta klubia 

Itäinen 

alue 

SI Savonlinna 
+ 8 muuta 

klubia 

SI Finland 
union + 20 

muuta unionia 

SI Great Britain 
& Ireland

SI Africa
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SI-organisaation toiminnan perusyksikkö on klubi, jossa tapahtuu ruohonjuuritason toiminta. 

Suomessa on tällä hetkellä 53 toimivaa klubia neljällä maantieteellisellä alueella: eteläisellä-, 

läntisellä-, pohjoisella- ja itäisellä alueella. Kaikki klubit kuuluvat Suomen unioniin (SI Fin-

land), joka puolestaan toimii Euroopan federaatioon alueella. (SI Finland 2021c.) Soroptimist 

Internationalin viisi federaatiota ovat Amerikka, Eurooppa, Iso-Britannia & Irlanti, Lounaisen 

Tyynenmeren alue ja Afrikka (SI 2021b).  

Soroptimistit pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla olemalla neut-

raali toimija, sekä uskonnollisesti että puoluepoliittisesti (SI 2021b). Soroptimistit tekevät yh-

teistyötä Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kanssa ja Suomessa Soroptimistit vaikuttavat Nais-

järjestöjen keskusliiton hallituksessa (SI Finland 2021d). Soroptimistien toimintaan liittyvät 

englanninkieliset käsitteet ovat yleisesti käytössä. Järjestössä puhutaan esimerkiksi sisarista eli 

jäsenistä, presidentistä eli puheenjohtajasta, governoreista ja niin edelleen (SI Finland 2021b).  

Suomen ensimmäinen soroptimistiklubi perustettiin Helsinkiin vuonna 1952, joten vuonna 

2022 juhlitaan toiminnan 70-vuotista juhlakautta. Suomen Soroptimistisisarilla on oma jäsen-

lehti nimeltä Soroptimisti – a global voice for women. SI Finlandin verkkosivuilla voi lukea 

lehtien aiempien vuosien julkaisuja ja tutustua sitä kautta Soroptimistien maailmaan ja toimin-

taan. (SI Finland 2021a.) Soroptimist Internationalin verkkosivuilla on mahdollista kuunnella 

podcasteja ja katsoa webinaareja (SI Voices 2021).  

Soroptimist International Turku  

Soroptimist International Turku eli lyhennettynä SI Turku, on ammatissa toimivien naisten yh-

distys, jossa on 17 jäsentä. Turun klubi on perustettu vuonna 1953 eli toimintavuosia on takana 

kunnioitettavat 68 vuotta. Klubilla on oma hallituksena ja sitä johtaa nykyisen toimikauden 

(2020–2021) presidentti ja hänen tukenaan toimii varapresidentti. Yhdistys toimii aktiivisesti 

osana Suomen unionia ja kansainvälistä naisjärjestöä. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaeh-

toisuuteen ja toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti lasten ja naisten asemaa sekä paikalli-

sesti että kansainvälisesti. (SI Turku 2021b.)  

SI Turun klubilla ei ole fyysistä ja vakituista toimitilaa, joissa sisaret tapaisivat toisiaan. Ko-

koukset ja tapaamiset toteutetaan esimerkiksi kirjastoissa, kahviloissa, ravintoloissa tai jonkun 

sisaren kotona. Verkkosivuilta löytyvät esimerkiksi järjestön yhteystiedot, perustiedot, kau-

siohjelma ja ajankohtaiset asiat. Kokouksia pidetään klubiohjelman mukaisesti joka kuukauden 
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toisena maanantaina, paitsi heinä- ja elokuussa, jolloin lomaillaan. (SI Turku 2017.) Yhdistyk-

sen toimintatapa perustuu SI:n kolmeen tasoon: Awareness eli tietoisuus, Advocacy eli vaikut-

taminen ja puolustaminen sekä Action eli toiminta (SI Finland 2021c). Käytännössä varoja han-

kitaan erilaisten tapahtuminen järjestämisen avulla, esimerkiksi jokavuotisen Naistenpäivän se-

minaarin lipputulojen kautta.  

Turun klubin toiminnan tavoitteet perustuvat SI:n vaikuttamistavoitteiden ohjelma-alueisiin eli 

kestävään kehitykseen, terveys- ja elintarviketurvallisuuteen, naisiin kohdistuvan väkivallan 

ehkäisyyn, naisten voimaantumiseen ja koulutukseen (SIE 2021b). Nykyinen toimintasuunni-

telma sisältää Soroptimist Internationalin, SI Finlandin ja SI Euroopan omat teemat sekä SI:n 

presidentin vetoomuksen (SI Turku 2021b).  

SI Turun klubille yksi tärkeä tapahtuma on Oranssit päivät -kampanja, joka on maailmanlaa-

juinen UN Womenin kampanja. Sen tarkoituksena on  kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan 

väkivaltaan ja toimia aktiivisesti väkivallan lopettamiseksi. Soroptimistit osallistuvat tähän 

kampanjaan yhteistyössä UN Women Suomen kanssa. Turun soroptimistisisarien toimintaan 

kuuluu muun muassa mentoreiden kouluttaminen, yhteistyötä tekeminen sekä SI Prishtinan 

kanssa, että Turun Tyttöjen Talon kanssa. (SI Turku 2021b.)  

Perinteeksi on muodostunut jokavuotisen Kansainvälisen naistenpäivän seminaarin toteuttami-

nen Turussa. Seminaari on suunniteltu ja toteutettu seitsemän eri naisjärjestön yhteistyönä: SI 

Turku, Soroptimist International Turku-Aboa, Zonta -kerho Turku, UN Women, Turun akatee-

miset naiset, Kvinnliga Akademiker i Åboland, Business and Professional Women Turku-Åbo. 

Seminaarin lipputuloilla kerätään varoja hyväntekeväisyyskohteisiin. (SI Turku 2021b.)  

Yhdistys pyrkii kehittämään toimintaansa ja tähän liittyy klubin sisarille tehty jäsenkysely syk-

syllä 2018. Tuloksia oli käsitelty lyhyesti silloin, mutta tuloksia ei ole hyödynnetty toiminnassa 

(SI Turku 2021a). Jäsenkyselyn mukaan klubin toiminnan vahvuutena olivat naisten ja tyttöjen 

tukeminen, verkostoituminen, kansainvälinen toiminta sekä uuden oppiminen ja asiantuntijuu-

den jakaminen. Näiden vahvuuksien lisäksi klubilaisille oli tärkeää vaikuttaminen ja hyvä yh-

teishenki. Toiminnan suurimpina uhkina olivat jäsenkato, työelämän vaativuus, toiminnan si-

sällön muuttumattomuus sekä toiminnan kokeminen ei-houkuttelevana uusille jäsenille. Ehdo-

tuksia -kohdassa esiin nousi muun muassa tarve konkreettisen toiminnan  lisäämiselle sekä uu-

distumisen tarve. (Jäsenkysely 2018.)  

 



10 

 

 

3 NAISJÄRJESTÖT OSANA KANSALAISYHTEISKUNTAA 

Turun Soroptimistiklubin toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan kolmannella sektorilla kan-

salaisyhteiskunnassa. Tässä tietoperusta-aineistossa määritellään kansalaisyhteiskunta ja tutus-

tutaan sen toimintaan. Sen jälkeen pohditaan yhteiskunnan kolmatta sektoria ja lopuksi kansa-

laisyhteiskunnan tulevaisuutta.  

3.1 Suomalainen kansalaisyhteiskunta  

Suomen Valtioneuvoston (2020, 18) määritelmän mukaan kansalaisyhteiskunta viittaa yhteis-

kunnallisen elämän kenttään, jossa kansalaisryhmät ja kansalaiset toimivat julkisesti ja vapaa-

ehtoisesti yhteisten päämääriensä, intressiensä ja arvojensa pohjalta. Kansalaisyhteiskunnan 

toiminnan lähtökohtana on vapaaehtoisuus, jolloin toimintaan osallistuminen ei perustu ulkoi-

seen pakkoon. Toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu, vaan mahdolliset ylijäämät 

käytetään toiminnan kehittämiseksi. (Valtioneuvosto 2020, 18–19.)  

Kansalaisyhteiskunta tuottaa kansalaistaitoja, toimintaa ihmisten ehdoilla, osallistumista, tuke-

mista ja auttamista, vaikuttamista, asiantuntijuutta ja ryhmäidentiteettiä. Ilman näitä taitoja 

Suomi ei olisi maailman onnellisimpia, kilpailukykyisimpiä ja vähiten korruptoituneita maita. 

Menestyvä kansalaisyhteiskunta tarvitsee kansalaisten aktiivisuutta, yhteisöllisyyttä, sosiaalista 

luottamuspääomaa ja tasa-arvoa. (Harju 2020b.) Kansalaistoiminta tuo elämään usein sisältöä, 

tarjoaa vastapainoa työnteolle, murtaa yksinäisyyttä ja antaa uusia ystäviä yhteisöllisissä puit-

teissa ja vaikuttaa paikallisesti ruohonjuuritasolla (Harju 2020c).  

Kansalaisyhteiskunnan vahvuutena on nopea sopeutumiskyky yhteiskunnan muutoksiin, ihmis-

ten mieltymyksiin, toiveisiin ja tarpeisiin. Rasitteena eivät ole viralliset vastuut, raskaat inves-

toinnit tai osakkeenomistajien tulosvaatimukset, jolloin tilaa jää uusille innovaatioille ja luo-

vuudelle. Toimintaan liittyy omia erityisiä piirteitä, kuten palkallisen ammattityön ja palkatto-

man maallikoiden työn yhdistäminen, jolloin työtä tehdään yhdessä ja toisten osaamista kunni-

oittaen. Molempien tahojen kokemus, hiljainen ja kova tieto sekä ammattitieto täydentävät toi-

siaan. (Harju 2020c.)  

Kansalaisyhteiskunnassa järjestöillä on merkittävä rooli demokratian vahvistajina ja ylläpitä-

jinä. Järjestöt valvovat myös vallankäyttöä yhteiskunnassa ja voivat tuoda esiin niiden henki-

löiden äänen, jotka muutoin jäävät marginaaliin tai paitsioon yhteiskunnassa, jolloin järjestöt 
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ovat erityisryhmille poikkeuksellisen tärkeitä. Toki kansalaisyhteiskunnan piirissä ilmenee on-

gelmia kuten muussakin inhimillisessä toiminnassa. (Harju 2020a.) Kansalaisyhteiskunnassa 

kansalaiset järjestävät vapaaehtoisesti niin palveluja kuin toimintaa sekä muille että itselleen. 

Osallistujat määrittelevät itse, mitä tahdotaan tehdä ja miten. Yhteisöllisyys kuuluu oleellisesti 

kansalaistoimintaan. Suomessa kansalaisyhteiskunnan muodostavat ammattiyhdistystoiminta, 

järjestötoiminta, osuustoiminta, puolueet, säätiöt, uskonnolliset yhdyskunnat, vapaa kansalais-

toiminta sekä vapaa sivistystyö. (Harju 2020c.) Vapaan sivistystyön tarkoituksena on edistää 

ihmisten monipuolista kehittymistä ja järjestää tasa-arvoa, yhteiskunnan eheyttä ja aktiivista 

kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta (OKM 2021).  

3.2 Pohdintaa kansalaisyhteiskunnan kolmannesta sektorista  

Emeritus professori Esa Konttinen on kirjoittanut Jyväskylän yliopiston Kansalaisyhteiskunnan 

tutkimusportaaliin kolmannen sektorin käsitteestä. Suomalaisessa yhteiskuntaelämässä toimii 

neljä sektoria, joilla jokaisella on omat erityispiirteensä. Alla oleva kuvio kuvaa suomalaisen 

yhteiskunnan eri sektoreita (Kuvio 2). Ensimmäinen sektori on yrityselämä ja markkinat, toinen 

sektori on julkinen sektori ja valtio, kolmas sektori sisältää vapaaehtoisen kansalaistoiminnan 

ja kansalaisjärjestöt ja neljäs sektori koostuu kotitalouksista, perheistä ja intiimeistä suhteista 

ja kaupunkiaktivismista. (Konttinen 2015.)  

 

Kuvio 2: Suomalaisen yhteiskunnan eri toimijat eli sektorit (Konttinen 2015).  

Yhteiskunta

1. sektori 

markkinat ja  
yrityselämä 

2. sektori 

julkinen 
sektori ja 

valtio 

3. sektori 

kansalaistoiminta ja 
kansalaisjärjestöt

4.sektori 

perheet, 
kotitalous, 

intiimit suhteet 
ja kaupunki-

aktivismi 
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Valtioneuvoston (2020, 18) julkaisussa Kansalaisyhteiskunta on nähty ”kolmantena sektorina”, 

joka toimii markkinasektorin ja julkisen sektorin täydentäjänä. Uuden teknologian myötä kan-

salaistoiminta on voinut toimia kevyesti ja verkostomaisesti ilman hallinnollisia velvoitteita. 

Tällaisesta organisaatioihin sitoutumattomasta kansalaistoiminnasta on alettu puhumaan ”nel-

jäntenä sektorina”. (Valtioneuvosto 2020, 18.) Se voimistaa asemaansa kansalaisyhteiskun-

nassa ja ihmiset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan sen toimijoiksi.   

Kolmanteen sektoriin liitetään määreet vapaaehtoisuus ja ei-voittoa tavoitteleva kansalaistoi-

minta. Kolmannen sektorin läheistermejä ovat esimerkiksi ”pehmeä sektori” ja ”epävirallinen 

sektori”, mutta käsitteen käyttö ei ole yhdenmukaista eikä selkeärajaista. Laajimmillaan kol-

mannella sektorilla viitataan elämänasenteeseen ja ei-kulutuskeskeiseen elämäntapaan. Ylei-

simmin kolmannen sektorin tunnistaa esimerkiksi avustusjärjestöistä, ammatillisista järjes-

töistä, avustussäätiöistä sekä erilaista seuroista ja yhdistyksistä. Kolmas sektori kamppailee 

omaehtoisuuden säilyttämisestä käynnissä olevien muutosten keskellä. (Konttinen 2015.)  

Soroptimistisisaret toimivat  kansalaisyhteiskunnan kolmannella sektorilla. Klubin sisarilta löy-

tyy eritasoista asiantuntijuutta, jota he voivat hyödyntää toiminnassaan. Toiminnalla on yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta, joten toiminnan kehittämisen merkitys korostuu, erityisesti jos sisa-

ret haluavat tukea ja auttaa  jatkossakin lapsia, tyttöjä ja naisia.  

SI Turku on rekisteröity järjestö, joka on alajärjestö Soroptimist International of Finland ry:lle. 

Kansalaisyhteiskunnan järjestöhakemistosta löytyy SI Finland-järjestö, jonka toimiala luokitel-

laan kuuluvaksi palvelujärjestöön. SI Turun naisjärjestön toiminta on virallisesti määriteltynä 

palvelutoimintaa, jonka asiasanoina ovat ihmis- ja kansalaisoikeudet, kansainvälisyys ja naiset. 

(Kansalaisfoorumi 2021.)  

3.3 Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuus  

SOSTEN blogin alussa muistutetaan aktiivisen kansalaistoiminnan olevan matalan kynnyksen 

demokratiaa ja siten perusta ihmisten hyvinvoinnille. Samalla aktiivinen kansalaistoiminta on 

kaikkein haavoittuvimmissa asemissa olevien ihmisten kuulemista, heidän huomioimistaan ja 

äänen kanavoimista yhteiseen päätöksentekoon. (SOSTE 2021.) Tämä tilanne voi muuttua tu-

levaisuudessa huonompaan suuntaan, jolloin marginaalissa olevat ihmiset voivat jäädä paitsi-

oon ilman kansalaistoiminnan olemassaoloa.  
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Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan tila uudistuu parhaillaan vahvasti. Kansalaisyhteiskun-

nasta on tulossa entistä vapaamuotoisempi, tasa-arvoisempi ja globaalimpi. Järjestöt ovat Suo-

messa merkittävä työllistäjä ja sote-palveluiden tuottaja. (Ryynänen 2020.) Maailman muuttu-

misen myötä nykyinen kansalaisvaikuttaminen on usein kuluttajavaikuttamista. Ryynäsen 

(2020) mukaan on huomionarvoista ymmärtää kansainvälisten suuryritysten liikevaihtojen ole-

van suurempia kuin monen valtion bruttokansantuote. Tämän vuoksi suuryrityksillä on huo-

mattavaa poliittista ja taloudellista valtaa ja niiden toiminta on rajat ylittävää, eikä suuryritysten 

toimintaan pysty helposti vaikuttamaan esimerkiksi EU-tasoisten poliittisten elimien kautta. 

Globaaleilla areenoilla toimiminen vaatii yhä ammattimaisempaa otetta eli tarvitaan osaamista, 

jotta saadaan rahoitusta ja poliittista näkyvyyttä tärkeille asioille. Järjestöt ja yritykset tekevät 

yhteistyötä ja kansalaisjärjestöt tarjoavat yrityksille oman toiminta-alueensa asiantuntijaosaa-

mista. (Ryynänen 2020.)  

Valtioneuvoston (2020, 20) loppuraportti tuo esiin hybridisaation, joka sekoittaa yhteiskunnan 

perinteistä sektorijakoa. Sektoreiden rajat ovat todellisuudessa liukuvia ihmisten toimiessa mo-

nilla sektoreilla samanaikaisesti ja organisaatioiden toimintaan sekoittuu muiden sektoreiden 

piirteitä. Järjestöt saavat avustuksia valtiolta ja kunnilta, koska järjestöt eivät tule toimeen 

omilla jäsenmaksuilla ja saaduilla lahjoituksilla. Toiminta ei aina perustu pelkkään vapaaeh-

toistyöhön, vaan tämän lisäksi käytetään palkattua henkilöstöä. Nykyisin kolmanteen sektoriin 

liitetään hyvin moniulotteisia odotuksia. (Valtioneuvosto 2020, 21.)  

Kansalaisyhteiskunnan tulevaisuuden haasteita ovat järjestötoiminnan ammattimaistuminen, 

järjestörakenteen tiivistyminen, markkinaehtoisen kilpailun lisääntyminen ja neljännen sekto-

rin omat tarpeet (Valtioneuvosto 2020, 31–52). Neljännen sektorin kaupunkiaktivismi tapahtuu 

kaupunkitilassa, se hyödyntää sosiaalista mediaa ja internetiä, perustuu tee-se-itse-henkeen, 

suuntautuu toimintaan, ei vaikuttamiseen tai poliittisen mielipiteen muodostamiseen, on luon-

teeltaan aloitteellista, rakentavaa ja toiminta tapahtuu järjestötoiminnan ulkopuolella. (Kvartti 

2016.)  

Turun Soroptimistisisaret kohtaavat näitä samojen haasteita omassa toiminnassaan. Järjestötoi-

minnan ammattimaistuminen vaatii yhä enemmän järjestöosaamista ja aikaa sitoutua toimin-

taan. Järjestörakenteen tiivistyminen näkyy jäsenten ikäjakaumassa, joka aiheuttaa potentiaali-

sen uhan jäsenten vähenemiselle. Neljäs sektori tarjoaa kevyempää ja nopeampaa osallistumi-

sen tapaa, joka tuottaa silti merkityksellistä toimintaa ilman raskasta sitoutumista sääntöihin ja 

ulkopuoliseen toimijaan sekä tietyntyyppiseen toimintaan.  
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4 NAISJÄRJESTÖT VAPAAEHTOISTOIMIJOINA   

Toinen tietoperusta-aineisto käsittelee vapaaehtoistoimintaa Suomessa. Aluksi tutustutaan va-

paaehtoistoiminnan määritelmiin ja erityispiirteisiin, jonka jälkeen selvitetään yhteiskunnalli-

sen vaikuttavuuden arvioimisen tärkeyttä ja vaikuttavuuden todentamista erilaisten mittareiden 

avulla. Lopuksi pohditaan vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta.  

4.1 Vapaaehtoistoiminnan määritelmiä ja erityispiirteitä   

Euroopan parlamentin mietinnössä vuodelta 2008 vapaaehtoistyö on määritelty neljän kriteerin 

perusteella: vapaaehtoistyö on kaikille avointa, sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta, vapaa-

ehtoistyö on palkatonta työtä ja se hyödyttää kolmatta osapuolta ystäväpiirin ja perheen ulko-

puolelta. (Valtionvarainministeriö 2015, 14.) Valtionvarainministeriön raportin (2015) mukaan 

vapaaehtoistoiminta on Suomessa laaja-alaista ja sen merkitys hyvinvoinnin lähteenä on ylei-

sesti tunnustettu. Vapaaehtoisia työskentelee yritystoiminnassa, julkisella sektorilla ja kolman-

nella sektorilla. (Valtionvarainministeriö 2015, 14.)  

Vapaaehtoistoiminnan määritelmä perustuu ajatukseen ihmisen vapaasta valinnasta ja tahdosta 

tehdä palkatonta vapaaehtoistoimintaa. Se on osallistumista ja auttamista, jonka tarkoituksena 

on tuottaa yhteistä hyvää niin ihmisille kuin ympäristöllekin. (Kansalaisareena  2021b.) Vapaa-

ehtoistoiminnan periaatteisiin kuuluu autettavan ehdoilla toimiminen, suvaitsevaisuus ja puo-

lueettomuus, luottamuksellisuus, palkattomuus sekä oikeus ohjaukseen ja tukeen. Vapaaehtois-

työtä voi tehdä kuka vain iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta tai muista ominaisuuksista riippu-

matta omien voimavarojensa ja kykyjensä mukaan. (Kansalaisareena  2021b.)  

Vapaaehtoistyöllä ei ole tarkoitus korvata ammattityötä, vaan se tuo oman erityispiirteensä mu-

kaan toimintaan. Vapaaehtoisuus on aina kaksisuuntainen prosessi eli toiminta hyödyttää sekä 

tekijää että kohdetta ja työ on hyvin arvokasta yhteiskunnalle ja yksilöille. Vapaaehtoistyössä 

oppii uusia taitoja, tutustuu uusiin ihmisiin, kokee iloa, saa uusia kokemuksia ja parhaimmillaan 

ihminen voimaantuu vapaaehtoistyön kautta. Suomessa vapaaehtoistoiminnan avulla esimer-

kiksi ehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, edistetään taidetta ja kulttuuria, lisätään osalli-

suutta, pidetään ympäristö puhtaana ja monin eri tavoin edistetään eläinten ja ihmisten hyvin-

vointia. (Kansalaisareena 2021b.) SI Turku toimii vapaaehtoistoiminnan pohjalta tehden hy-

väntekeväisyyttä.  
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Kansalaisyhteiskunnan Tietopankin artikkelissa pohditaan vapaaehtoistoiminnan piirteitä, pe-

riaatteita, tehtäviä ja edellytyksiä. Artikkelissa tuodaan esiin haaste, miten motivoida ihmiset 

mukaan toimintaan, jos he eivät pysty vaikuttamaan toiminnan sisältöön ja jos he eivät ole itse 

subjekteja eli tekijöitä. (Lehtinen 2020.) Tämän opinnäytetyön tilaajalla on tarve kehittää omaa 

toimintaansa lisäämällä vaikuttavuuden tunnistamista ja edellä mainitut haasteet ovat tuttuja 

Turun Soroptimistisisarille.  

Vapaaehtoistoimintaan tarvitaan työntekijäresursseja sekä taloudellisia voimavaroja. Vapaaeh-

toistoiminnassa ei ole eettisesti oikein laskea toiminnan arvoa rahassa odottaen samalla ennalta 

määrättyjä tuloksia. Näin ollen vapaaehtoistoiminnan tuloksellisuutta ei voida mitata osallistu-

jien tai työtuntien lukumäärällä, vaan merkityksellisyys on ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa. Tästä syystä tuloksellisuuden mittaaminen voi tapahtua vain syvällisenä ja pitkäaikaisena 

prosessien seurantana. (Lehtinen 2020.)  

Jotta vapaaehtoistoimintaa ylipäätään olisi, niin toiminnalle on oltava tiettyjä edellytyksiä. En-

simmäiseksi vapaaehtoistoiminnassa olevia vapaaehtoisia on huollettava eli tarvitaan vapaaeh-

toisten ohjausta, koulutusta, konsultointia ja palkitsemista. Toiseksi vapaaehtoistoiminta mak-

saa eli toiminta on muodollisesti ilmaista, muttei kulutonta, eli rahaa tarvitaan esimerkiksi pu-

helin- ja matkakuluihin sekä toiminnasta tiedottamiseen. Kolmanneksi toimintaa ei pidä mää-

rätä, vaan sitä on tuettava ja sen lisäksi on annettava lupa kokeilla erilaisia uusia asioita, vaikka 

ne eivät aina vastaisi hyväksyttäviä normeja. Neljänneksi toiminnan pitää pysyä poikkihallin-

nollisena, poikkipoliittisena ja poikkiammatillisena toimintana. (Lehtinen 2020.)  

Lehtisen (2020) mukaan vapaaehtoiset tulee nähdä ammattilaisen ja luonnollisten auttajien (ys-

tävät, suku, perhe) välissä olevina toimijoina, jolloin oleellisin ero toiminnasta löytyy motivaa-

tiosta. Vapaaehtoistoiminta on vastavuoroista toimintaa, jossa auttaja saa itselleen lisää itse-

luottamusta, hyvän mielen, mahdollisuuden kehittää ihmissuhdetaitoja, mielekästä tekemistä ja 

niin edelleen. Toiminnan kautta voi lisäksi vahvistaa ja laajentaa omaa sosiaalista verkostoaan. 

Vapaaehtoistoiminnan yleisenä tehtävänä voisi olla omaehtoisen osallistumisen ja ihmisten vä-

lisen vuorovaikutuksen edistäminen sekä yhteiskunnan palveluiden kehittäminen siten, että ne 

vastaavat ihmisten aitoja tarpeita. Vapaaehtoistoiminnan tehtävänä on korostaa ihmisten vas-

tuuta toisista sekä itsestään ja toiminnan pitäisi olla yhteistä tekemistä, eikä vain palveluiden 

tuottamista. (Lehtinen 2020.)  
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4.2 Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden arvioiminen   

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja tällöin muuttuvat myös kohderyhmien tarpeet ja ti-

lanteet. Sote-uudistus, monikulttuuristuminen, digitalisaatio, kansalaisten osallistumisen uudet 

muodot, eriarvoisuuden kasvu, väestön ikääntyminen sekä rahapelifuusio ovat kaikki muutok-

sia, jotka nähdään järjestöissä joko mahdollisuuksina, haasteina ja/tai uhkina. Jokaisen yhteisön 

tulisi kehittää ja arvioida omaa toimintaansa systemaattisesti, jatkuvasti ja yhdessä muiden 

kanssa. (Häyrinen 2017.)  

Kaikki SOSTEN kyselyyn vastanneet järjestöt keräävät systemaattisesti tietoa oman toimin-

tansa vaikutuksista ja tulosten osoittamisesta. Vastaajista 95 prosenttia piti oman toiminnan 

kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. (Järjestöbarometri 2020, 131–132.) Tämä on tärkeää 

myös SI Turun klubille, jonka toiminta perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Turun So-

roptimistisisaret toimivat tavoitteellisesti ja pyrkivät saamaan aikaan positiivisen muutoksen 

tyttöjen ja naisten elämässä. Tällaisia konkreettisia toimia ovat olleet esimerkiksi mentorointi 

ja Elävä Kirjasto -konseptin käyttäminen Turun Tyttöjen Talolla (SI Finland 2020, SI Turku 

2021b).  

Vaikuttavuuden arviointikäytännön suunnittelussa tulisi kaikkien jäsenten olla mukana jollakin 

tavalla. Toiminnan arviointi voi tapahtua esimerkiksi tulevassa kokouksessa tai ryhmätapaami-

sessa. Tähän pitää varata täysin oma aika ja yhdessä keskustellen tehdä toiminta- tai työsuun-

nitelma. Tavoitteena on, että jokainen osallistuu keskusteluun ja jokainen tuo omasta toimin-

nastaan tarvittavan tiedon. Tämä tieto kootaan yhteen reflektoiden ja punniten kehittämisen- ja 

suunnitelmien tarpeita ja lopuksi päätetään, miten uusi tieto viedään käytännön toimintaan. 

(SOSTE 2014, 31.)  

Turun klubin Soroptimistisisaret voivat liittää toimintaansa vaikuttavuuden arviointikäytännön 

suunnittelun. Se voi lähteä liikkeelle esimerkiksi kuukausikokouksessa, johon lähtökohtaisesti 

osallistuu useampi jäsen. Kannattaa lähettää jäsenille etukäteen lyhyt tiedote, jossa kerrotaan, 

mikä on se aihe, minkä vuoksi on juuri nyt erityisen tärkeää osallistua ja vaikuttaa. Kokouskut-

suun voi lisätä arvioinnille oman kohdan ja sen käsittelyyn määräajan, jotta asia tulee käytyä 

läpi. Jokainen voi osallistua yhteiseen keskusteluun ja lopuksi voidaan päättää, mitä asialle teh-

dään ja miten se lähtee etenemään, jos niin halutaan. Päätös kirjataan pöytäkirjaan ja asiasta 

tiedotetaan koko klubin organisaatiota.  
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Järjestötoiminnan vahvuudet vaikuttavuuden arvioinnissa  

Järjestöbarometrin (2020) tutkimuksen mukaan järjestöjen toiminnan vahvuutena pidettiin 

muun muassa arvioinnista olevaa pitkää kokemusta, arvioinnin suunnitelmallisuutta ja vuosien 

aikana kertynyttä seuranta- ja tilastotietoa, jotka helpottavat järjestöjä osoittamaan toiminnan 

vaikuttavuutta. Nämä vahvuudet ovat aiheita, joiden avulla voidaan sekä arvioida vaikutta-

vuutta että lisätä vaikuttavuuden tunnistamista (Kuvio 3). Osa vastaajista piti jäsenten ja hen-

kilöstön sitoutumista ja motivaatiota toiminnan kehittämiseen ja arvioimiseen avaintekijöinä. 

Toiminnan arvioinnin kannalta vahvuutena pidettiin järjestöjen oman toiminnan kohderyhmän 

hyvää tuntemusta. Osa järjestöistä piti toimintaa melko helposti mitattavana, jolloin myös sen 

vaikuttavuuden arvioiminen on yksinkertaisempaa. (Järjestöbarometrin 2020, 134.)  

 

 

Kuvio 3: Järjestötoiminnan vahvuudet vaikuttavuuden arvioinnissa (Järjestöbarometri 2020, 

134).  

Järjestötoiminnan haasteet vaikuttavuuden arvioinnissa  

Toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen oli haastavaa suurelle osalle järjestöistä. Vastaajista 67 

prosenttia piti sitä melko tai erittäin vaikeana, 11 prosenttia vastaajista arvioi sen olevan melko 

tai erittäin helppoa ja 22 prosenttia vastaajista ei pitänyt sitä helppona eikä vaikeana. (Järjestö-

barometri 2020, 133–134).  

Järjestöjen omien näkemysten mukaan vaikuttavuuden arvioinnin heikkoudet liittyivät voima-

varoihin ja puutteita ilmeni osaamis-, aika- ja henkilöresursseihin liittyen. Tarvittavaa tietoa 



18 

 

 

voidaan kerätä runsaasti, mutta aikaa ei ole tiedon riittävään analysointiin. Toiminnan luon-

teesta johtuen voi olla haasteellista osoittaa suoria vaikutuksia ja arviointiin tarvittavien indi-

kaattorien laadinta voi olla hankalaa. Asiakkaiden anonymiteetti on huomioon otettava asia, 

joka vaikuttaa vahvasti vaikuttavuuden arviointiin tarvittavan tiedon keräämiseen. (Järjestöba-

rometri 2020, 135.) Vaikuttavuuden arvioinnin haasteita voidaan käyttää toiminnan kehittämi-

sessä. Seuraavaan kuvioon on kerätty vaikuttavuuden arvioimiseen liittyviä puutteita ja haas-

teita (Kuvio 4).  

 

Kuvio 4: Järjestötoiminnan haasteet vaikuttavuuden arvioinnissa (Järjestöbarometri 2020, 135).  

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden todentaminen mittareiden avulla  

Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa on kysymys siitä, kuinka kestävästi ja miten paljon jokin 

tietty toiminta parantaa yhteiskuntaa (Hyvän Mitta 2016–2019b). Vaikuttavuudesta ei ole ole-

massa vain yhtä, kaikille toimijoille yhteistä määritelmää. Toiminnan vaikuttavuutta voidaan 

lähestyä erilaisten vaikuttavuusketjujen kautta, kuten Sitran (2018, 5) vaikuttavuusketjun ”iooi 

-metodin” tai Hyvän Mitta (2016-2019c) vaikuttavuusketjun kautta.   

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toiminnassa avustuksen saajan pitää 

varmistaa toiminnan seuranta, jonka avulla avustuksen käytön tarkoituksenmukaisuutta ja tu-

loksellisuutta voidaan arvioida luotettavasti. Seurantatieto kerätään säännöllisesti, toiminnan 

kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla eri näkökulmista, jolloin huomioidaan työntekijät, va-

paaehtoiset, yhteistyökumppanit ja kohderyhmä. Seurannassa huomioidaan mahdolliset muu-

tokset kohderyhmän toiminnassa ja heidän kokemansa hyöty. (STEA 2021, 45–46.)  
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STEA käyttää Tuloksellisuusraporttia, jossa kuvataan keneltä ja miten tietoa on kerätty. Arvi-

oinnin tukena käytetään prosessimittareita ja tulosmittareita. Prosessimittarit kuvaavat toimin-

taan osallistuneiden määrään ja kuinka paljon toimintaa on ollut. Tulosmittarit kuvaavat toi-

minnan avulla aikaansaatua muutosta ja sen laajuutta sekä saavutettiinko toiminnalle asetetut 

tavoitteet. Tulosmittari ei kuvaa osallistujien tyytyväisyyttä toimintaan eikä se kuvaa tehtyä 

toimintaa. Tuloksellisuusraportissa on kuvattu ensisijaisesti toiminnalla aikaansaatuja tuloksia 

ja mahdollisia aikaansaatuja vaikutuksia. Tulokset kohdistuvat siis hyötyihin ja muutoksiin, ei 

tehtyyn toimintaan tai tuotoksiin. (STEA 2021, 47.)  

Mittaamisesta ja mittareista  

Mittaaminen on muutosten tekemistä näkyväksi ja se onnistuu, kun vaikuttavuusketjuun on 

kiinnitetty arvioinnin tavoitetta tukeva mittaristo ja sille on laadittu tiedonkeruusuunnitelma. 

Tiedonkeruusuunnitelmassa olisi hyvä olla kirjattuna, mitä mitataan, millä mittareilla, kuka tie-

don kerää, miten tietoa kerätään tai missä prosessissa tiedonkeruu syntyy ja millä aikavälillä 

tietoa kerätään. Kannattaa kerätä tietoa, jolle on oikeasti käyttöä ja joka auttaa kehittämään 

toimintaa sekä lisäämään tietoa, joka on arvokasta ulkoisille ja sisäisille sidosryhmille. (Hyvän 

Mitta 2016–2019a.) ”Jos emme mittaa, mistä tiedämme, saammeko vaikutuksia aikaiseksi?” 

(Häyrinen 2017).  

Mittarit tulee valita vaikuttavuusketjun tavoitteiden mukaisesti. Toimintaa ohjaavat ja sen laa-

tua varmistavat prosessimittarit. Ne kuvaavat usein osallistujien ja toiminnan määrää sekä käy-

tettyjä resursseja. Muutoksen suuruutta ja sen suuntaa mitataan monipuolisilla tulosmittareilla. 

Mittareiden määrä riippuu tavoitteiden ja kohderyhmien määrittelyistä. Vaikuttavuusmittarit 

kertovat muutoksesta yhteiskunnan tasolla ja mittareissa on keskityttävä määrän sijasta laatuun. 

Vaikuttavuutta on kaikkein vaativinta osoittaa, joten mieluiten kannattaa panostaa yhteen tai 

kahteen erinomaiseen mittariin kuin kehittää useita huonoja. (Hyvän Mitta 2016–2019a.)  

Muutos todennetaan tapahtuneeksi esimerkiksi alku- ja loppukartoituksilla tai tietyin väliajoin 

tehtävillä kyselyillä. Mittaa muutoksen pysyvyyttä esimerkiksi kyselyaineistojen, alueellisten 

tilastojen ja haastatteluiden avulla. Negatiiviset vaikutukset ja ennakoimattomat muutokset ovat 

aina mahdollisia. Kyselylomakkeeseen voi kirjata näkyväksi kohdan, jossa kysytään suoraan, 

onko toiminnasta ollut jotakin haittaa tai onko siitä ollut negatiivista vaikutusta. (Hyvän Mitta 

2016–2019a.)  
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Hyvän Mitta -vaikuttavuusketju (2016–2019)  

Muutoksia voidaan tehdä näkyväksi mittaamisen avulla, kunhan vaikuttavuusketjuun on kiin-

nitetty sopiva mittaristo ja erikseen on tehty tiedonkeruusuunnitelma. Alla oleva kuvio vaikut-

tavuusketjusta näyttää ketjun eri kohdat ja toiminnan etenemisen suunnan (Kuvio 5).  

 

Kuvio 5: Vaikuttavuusketjun kuvio (Hyvän Mitta 2016–2019c).  

Tarve, visio ja tavoite  

Vaikuttavuusketju alkaa tarpeen määrittelemisestä eli mistä yhteiskunnallisesta haasteesta on 

kysymys. Visio -kohdassa selvitetään, mitä halutaan saavuttaa. Visioinnissa pitää uskaltaa kat-

soa mahdollisimman rohkeasti ja riittävän kauas. Visiossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä halu-

taan saavuttaa ongelman osalta pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on saavuttaa konkreettisia tu-

loksia, jotta visio voi toteutua. Tässä kohtaan määritellään, mille aikavälille ja kohderyhmälle 

muutosta halutaan. (Hyvän Mitta 2016–2019d.)  

Resurssit  ja toimenpiteet  

Resurssit eli millä resursseilla tavoitteita saavutetaan. Resurssit pitää kirjata ylös ja on määri-

teltävä, miten resurssit jakautuvat tavoitekohtaisesti ja ajallisesti. Toimenpide kohdassa selvi-

tetään, mitä toimenpiteitä resursseilla toteutetaan. Toimenpiteet kirjataan ja niissä tulee olla 

määritelty, miten ne jakautuvat suhteessa resursseihin. (Hyvän Mitta 2016–2019d.)  

Tarve 

Visio 

Tavoite

ResurssitToimenpiteet

Tulokset 

Vaikuttavuus
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Tulokset ja vaikuttavuus  

Tulokset eli mitä tuloksia toimenpiteistä on seurannut. Määritellään, miten ja millä aikavälillä 

tulokset ovat syntyneet ja miten niitä on seurattu. Kirjaamisen yhteydessä on tärkeää huolehtia 

tietojen luotettavuudesta sekä riittävän tiheästä tiedon tuottamisesta. (Hyvän Mitta 2016–

2019d.)  

Vaikuttavuus eli mitä vaikutuksia tulosten saavuttamisesta seuraa pitkällä aikavälillä suhteessa 

alkuperäiseen tarpeeseen. Saadaan tietoa siitä, kuinka merkittävästi valitulla toimintamallilla 

saadaan tuotettua taloudellisia ja inhimillisiä hyötyjä yhteiskunnalle. Vaikuttavuutta voi mitata 

vain ajan kanssa. Tärkeää on olla kiinnostunut toiminnan vaikutuksesta ihmisiin, rahoitus ja 

itse toiminta ovat vain välineitä. (Hyvän Mitta 2016–2019d.)  

Sitran (2018) vaikuttavuuden askelmerkit  

Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja yhteiskuntavastuusta on tulossa yhteisöille ja yrityksille 

kilpailuedun ja myönteisen erottautumisen lähde. Sitra (2018) jakaa yhteiskunnallisen vaikut-

tavuuden sekä jalanjälkeen että kädenjälkeen. Jalanjäljessä yhteiskunnalliset vaikutukset syn-

tyvät toiminnan sivutuotteena, kun taas kädenjäljessä toiminta suunnitellaan siten, että halutut 

tulokset saavutetaan. (Sitra 2018, 4.)  

Sitra (2018, 7) esittelee Suomessa yleisesti käytössä olevan vaikutusketjun, joka perustuu 

”iooi”-menetelmään. Lyhenne tulee sanoista Input eli panos, Output eli teko, Outcome eli vai-

kutus ja Impact eli vaikuttavuus. Alla oleva kuvio näyttää vaikuttavuusketjun kohdat (Kuvio 

6).  Ketjua voi käyttää joko jalanjäljen tai kädenjäljen  vaikuttavuuden tunnistamiseen.  

 

Kuvio 6: Kansainvälisen vaikutusketjun ”iooi” mukailtu kuvio Sitran (2018,  Kuvio 1) pohjalta.  

A. Käytetyt 
resurssit eli panos 

B. Mitattava työ 
eli tuotos

C. Konkreettinen 
muutos eli 
vaikutus 

D. 
Yhteiskunnallinen 
hyöty eli 
vaikuttavuus 
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Vaikuttavuusketjun kohdassa A. on käytetyt resurssit eli panos (Input), jotka  voivat olla rahaa, 

työtä, materiaalia, osaamista, ideointia, kontakteja ja niin edelleen. Panosten määrittely mah-

dollistaa vaadittavien tekojen toteutumisen ja vaikuttavuuden tunnistamisen. Kohdassa B. on 

mitattava tehty työ eli teko tai tuotos (Output) sisältää ajatuksen konkreettisten muutosten mah-

dollistamisesta, jolloin ne ovat kohdennettuja ja hyvin harkittuja tekoja. Näitä kehitetään yh-

dessä kohderyhmien kanssa kokeilemalla. (Sitra 2018, 6.)  

Vaikuttavuusketjun kohdassa C. on konkreettinen muutos eli vaikutus (Outcome). Tarvitaan 

konkreettisia muutoksia ihmisten käyttäytymisessä ja usein yhteiskunnan rakenteissa, jotta vai-

kuttavuus voisi toteutua. Vaikutukset syntyvät pääsääntöisesti keskipitkällä aikavälillä. Viimei-

sessä kohdassa D. on vaikuttavuus (Impact), joka tarkoittaa yhteiskunnan myönteistä kehitystä 

eli yhteiskunnallista hyötyä. Se voi liittyä yhteisöjen elinvoimaan, ihmisten terveyteen tai hy-

vinvointiin. Tämän tason saavuttaminen syntyy keskipitkällä- tai pitkällä aikavälillä. (Sitra 

2018, 6.)  

4.3 Vapaaehtoistoiminta uudenlaisen toimijuuden kynnyksellä  

Kansalaisareena, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis teettivät maaliskuussa 2021 Taloustut-

kimuksella tutkimuksen suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä (Kansalaisareena  2021a). 

Tutkimustulosten mukaan noin puolet 1094 vastaajasta oli tehnyt vapaaehtoistyötä viimeisen 

vuoden aikana eli haasteelliseksi mielletty korona-aika ei ole vähentynyt suomalaisten halua 

tehdä vapaaehtoistyötä (Kansalaisareena  2021b).   

Tutkimuksen mukaan vapaaehtoistyötä tehdään mieluiten kasvotusten järjestöjen tai yhteisöjen 

organisoimana ja naisia kiinnostaa erityisesti pop up -tyyppinen toiminta. Jos nuoria pyydettäi-

siin mukaan vapaaehtoistoimintaan, niin heistä jopa yli 60 prosenttia haluaisi osallistua. Mies-

ten tekemä vapaaehtoistyö on lisääntynyt ja vastaavasti naisten taas vähentynyt. Vapaaehtois-

toimintaan osallistuivat eniten alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet. Tulotasoa tarkas-

teltaessa keskituloiset näyttivät olleen aktiivisimpia osallistujia. (Kansalaisareena  2021b.)  

Vapaaehtoistyön tulevaisuutta ovat pohtineet Opintokeskus Siviksen asiantuntija Fields (2021) 

ja Sitran tulevaisuusasiantuntija Dufva (2021). Fieldsin (2021) mukaan etätoiminta on tullut 

jäädäkseen, yhteisöllisyyden merkitys on tärkeää, hallintoa pitää keventää ja toiminnan sisältöä 

korostaa sekä organisaatioiden pitää tehdä itsestään helpommin lähestyttäviä. Organisaatioiden 
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kannattaa kiinnittää erityistä huomiota rekrytointikäytäntöihin, perehdytykseen ja työn tukemi-

seen (Fields 2021b). Dufva (2021) lähestyy vapaaehtoistyön tulevaisuuden pohdintaa sekä me-

gatrendien että metatrendien kautta. Tulevaisuuteen vaikuttaa se, millaisena tulevaisuus näh-

dään ja miten tulevaisuuteen suhtaudutaan. Siksi on tärkeää vahvistaa ihmisten luottamusta tu-

levaisuuteen ja lisätä kykyä toimia epävarmuudessa. SOSTEN järjestöpäällikkö Häyrisen 

(2017) mukaan ”Potentiaalisia vapaaehtoisia on yhtä paljon tarjolla kuin ennenkin, mutta jokin 

toinen taho tarjoaa heille vetovoimaisempaa toimintaa kuin me”.  

Megatrendit muuttavat työikäisten hyvinvointia ja työkyvyn perustaa ja tämä tulee heijastu-

maan ajattelu- ja toimintatapojen muutokseen. 2030-luvun alussa karsinta ja priorisointi tulevat 

olemaan olennaisia kysymyksiä elämän mielekkyyden kannalta. (TTL 2021a.) Megatrendit 

koskettavat tätä kautta vapaaehtoistoiminnan tulevaisuutta. Turun Soroptimistisisaret voivat 

olla työelämän vaatimuksissa hyvin tiukasti kiinni ja jos he haluavat jatkaa mukana toimin-

nassa, niin heidänkin pitää ottaa huomioon ajattelu- ja toimintatapojen muutokset.  

SI Turun klubin jäsenkyselyn (2018) mukaan klubilla on olemassa tarve lisätä konkreettista 

toimintaa ja tarve uudistaa toimintaa. Yhtenä toiminnan uhkana nähtiin työelämän vaativuus, 

joka heijastuu vapaaehtoistyön tekemiseen järjestössä. Toiminnan vahvuutena oli asiantunti-

juuden jakaminen, verkostoituminen ja uuden oppiminen. Vaikuttaminen ja hyvä yhteishenki 

koettiin myös tärkeiksi. (Jäsenkysely 2018.) Tulevaisuuden pohdinta on osa toiminnan kehittä-

mistä ja siihen kannattaa panostaa viimeistään nyt, kun muutokset ovat jo nähtävissä ja havait-

tavissa järjestökentällä.  
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5 TEEMAHAASTATTELU JA BENCHMARKKAUS  

Käytin aineistonhankintamenetelminä teemahaastattelua ja benchmarkkausta. Teemahaastatte-

lun tavoitteena oli saada kolmen aktiivisen jäsenen näkökulmat palautteen keräämiseen liittyen. 

Benchmarkkauksen tavoitteena oli arvioida toimintaa verrattuna kolmen hyvin samantyyppisen 

naisjärjestön toimintaan. Aineiston analyysimenetelmäksi valikoitui teemoittelu, jossa analyy-

sin tuloksena syntyi teemoja.   

5.1 Teemahaastattelu – palautteen kerääminen klubin toiminnasta  

Tutkimushaastattelu on yleisesti käytetty tapa, jolla tuotetaan  tutkimusaineistoa. Haastattelun 

tavoitteena on käyttää saatua tietoa tutkimusongelmaan vastaamiseksi. (KvaliMOTV 2021a.) 

Aineistonkeruumenetelmän sopivuudesta omaan tutkimustyöhön on kyse näkökulman valitse-

misesta tai useiden näkökulmien yhdistämisestä. Menetelmävalinnat tulisi tehdä tutkimuson-

gelmaan perustuen ja olisi pohdittava, mitä ja millaista tietoa tarvitaan, sekä millä keinoin sitä 

parhaiten löytää. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 48.)  

Ensimmäisenä aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa tut-

kija perehtyy ensin tutkimusaihetta koskevaan kirjallisuuteen, jonka jälkeen hän valitsee oman 

näkökulmansa kysymyksineen. Tämän jälkeen tutkija päättää, mitkä ovat keskeiset teemat tut-

kimuksen kannalta. (KvaliMOTV 2021a.) Teemahaastattelun avulla sain parhaiten tietoa klu-

bin sisäisen toiminnan tilasta ja mahdollisesta kehittämisen tarpeista tulevaisuutta ajatellen. 

Haastatteluiden avulla tuotettiin tietoa nykyisten jäsenien kokemuksista, arvoista, asenteista, 

käsityksistä ja mielipiteistä. Tästä syystä aineisto oli mielekästä koostaa haastattelemalla 

(Koppa 2020).  

Teemahaastattelun suosio perustuu vastaamisen vapauteen, joka antaa oikeuden haastateltavien 

puheelle ja haastattelua on suhteellisen helppo lähteä analysoimaan teemoittain, jolloin analyy-

simenetelmäksi voi valikoitua luontevasti teemoittelu. Englannin kielessä ei oikeastaan tunneta 

käsitettä teemahaastattelu, vaan usein puhutaan puolistrukturoidusta haastattelusta. Puolistruk-

turoidussa haastattelussa kysymykset on laadittu ennakkoon ja ne esitetään usein samassa muo-

dossa. Kysymyksiä tarvitaan silloin, kun tavoitteena on saada esiin faktoja siitä, mitä on me-

neillään tai mitä on tapahtunut. (KvaliMOTV2021a.) Tekemäni teemahaastattelut sopivat 

edellä kuvattuun, joten siinä mielessä ne ovat puolistrukturoituja teemahaastatteluja.  
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Haastattelin Turun klubilta kolmea Soroptimistisisarta eli jäsentä, jotka ovat mukana aktiivi-

sesti järjestön toiminnassa. Vastaajat ovat eri ammattialojen asiantuntijoita ja he tuovat oman 

asiantuntijuutensa mukaan naisjärjestön toimintaan. Tilaaja piti tärkeänä saada erityisesti ny-

kyisten jäsenien näkemyksen siitä, miten toimintaa kannattaa lähteä kehittämään palautteiden 

keräämisen avulla. Haastateltavien perspektiivinä oli eri pituiset ajanjaksot soroptimistiklubin 

jäseninä, jolloin sisäistä ja ulkoista toimintaa voi katsoa monesta eri näkökulmasta.  

Teemahaastatteluiden kulku oli kaikissa haastatteluissa samankaltainen. Haastattelukysymyk-

set oli lähetetty haastateltaville ennakkoon sähköpostitse kesäkuussa 2021. Samassa kuussa ta-

pasin jokaisen haastateltavan yksitellen Zoomin kautta verkossa. Haastattelun kestoksi oli 

sovittu noin yksi tunti, joka oli riittävä aika tiedon keräämiselle.  

Haastatteluiden aluksi käytettiin aikaa esittäytymiselle ja taustatietojen jakamiseen. Tämä aut-

toi itseäni tutkijan roolissa saamaan kokonaisvaltaisemman kuvan haastateltavasta, hänen suh-

teestaan SI Turun klubiin ja perustelut hänen omille näkökannoilleen. Tämän jälkeen alkoi var-

sinainen teemahaastatteluosuus, joka loppui vapaamuotoisempaan keskusteluun järjestötoimin-

nan merkityksellisyydestä, yhdistyksen arvoista ja toiminnan kehittämisestä. Teemahaastatte-

luiden litterointi ja tulosten taulukointi tehtiin heinäkuussa 2021 ja elokuussa 2021 opinnäyte-

työn kirjoittaminen pääsi kunnolla vauhtiin.  

Teemahaastatteluiden vahvuudet ja haasteet 

Vahvuutena tekemissäni teemahaastatteluissa oli haastateltavien oma vahva sitoutuminen Tu-

run Soroptimistiklubin toimintaan, jolloin he kokivat myös haastattelun olevan mielekästä 

oman toiminnan kehittämisessä. Aktiivisten jäsenien näkökulmien avulla sain kattavaa tietoa 

toiminnasta haasteineen ja vahvuuksineen. Verkkotapaaminen vähensi tapaamisten peruuntu-

misien mahdollisuutta, koska tapaaminen olisi ollut tarvittaessa helppo ja nopea järjestää uu-

delleen. Haastatteluiden rento ja avoin tunnelma edesauttoivat haastattelun etenemistä jouhe-

vasti ja loivat samalla luottamuksen ilmapiirin keskusteluille.  

Teemahaastattelu perustuu etukäteen sovittuun keskusteluun, jonka vahvuutena on keskustelun 

vapaamuotoisuus ja tutkijan mahdollisuus reagoida yllättävään vastaukseen kysymällä heti 

taustatietoja tai syitä. Haastateltava voi määrätä keskustelun suuntaa, jolloin tutkijan oma en-

nakkokäsityksen vaikutus jää pienemmäksi ja samalla hän saa monipuolisemman ja syvemmän 

kuvan haastateltavasta. Haastatteluun etuun tutkimusmenetelmänä kuuluu tutkijan mahdolli-

suus arvioida vastausten totuudenmukaisuutta havainnoimalla haastateltavan oheisviestintää eli 
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käyttäytymistä ja ilmeitä sekä huomioida ympäristötekijöitä. Tämän vuoksi haastattelu yleensä 

tuottaa syvällisempiä ja luotettavampia tuloksia kuin kysely. (Routio 2021.)  

Teemahaastatteluissa oleellista on saada tarkoituksenmukaista aineistoa mahdollisimman ver-

tailukelpoisesti ja mahdollisimman luotettavilta asiantuntijoilta. Teemahaastattelun heikkou-

tena on mahdollisesti sekavaksi jäävä aineisto, jota on myöhemmin työlästä jäsennellä  sekä 

muodostaa saadun aineiston perusteella johtopäätelmät. Teemahaastattelun aineiston jatkokä-

sittely voi usein olla hankalaa, vaikka vastaukset olisivat nauhoitettuja. Haastattelussa kootaan 

erikseen mielipiteet, jotka kirjataan mahdollisimman sananmukaisina ja juuri sellaisina kuin ne 

ovat. Tutkijan pitää harkita faktojen totuudenmukaisuutta esittämällä haastateltavalle esimer-

kiksi lisäkysymyksiä. (Routio 2021.)  

5.2 Benchmarkkaus – miten toimintaa arvioidaan  

Toisena aineistonkeruumenetelmänä oli benchmarking -menetelmä eli benchmarkkaus. Sitä 

voidaan kuvata sanoilla parastaminen, vertailukehittäminen, uteliaisuusarviointi ja niin edel-

leen. Benchmarking-menetelmässä verrataan omaa toimintaa toisen tekemään toimintaan ja py-

ritään arvioinnin ja soveltamisen avulla parantamaan omaa tekemistä. Se voi olla muilta oppi-

mista, havainnointia, haastatteluja, artikkeleita ja kirjojen lukemista. (Ojasalo, Moilanen & Ri-

talahti 2015.)  

Benchmarking -arviointi voi tarkoittaa lähes mitä tahansa vertailevaa arviointia ja erilaisia laa-

tusanoja sekä alaluokkia on kymmeniä (Hämäläinen & Kaartinen-Koutaniemi 2002, 13). 

Benchmarking -arvioinnin perustehtävä on toiminnan kehittäminen. Siinä punnitaan kykyä ar-

vioida oman toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, taloudellisuutta ja vaikuttavuutta. Toimin-

taan liittyy aina sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. (Hämäläinen & Kaar-

tinen-Koutaniemi 2002, 10–11.)  

Benchmarking -prosessi sisältää kohteen valinnan, tavoitteiden asettamisen, mahdollisten yh-

teistyökumppanien valinnan ja projektiorganisaation, tiedonkeruun ja analysoinnin, vertailun 

sekä kokemuksien vaihdon (Hämäläinen & Kaartinen-Koutaniemi 2002 33–35, 36). Lopuksi 

kootaan yhteen kaikki saavutetut vahvuudet ja pohditaan, saavutettiinko asetetut tavoitteet, ko-

kivatko osallistujat menetelmän positiivisesti ja niin edelleen. Haasteet kuuluvat mukaan 

benchmarkkaukseen, joten ne eivät kerro arvioinnin epäonnistumisesta. (Hämäläinen & Kaar-

tinen-Koutaniemi 2002 37–39.)  
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Tässä opinnäytetyössä benchmarkkauksen haasteina olivat Covid-19 pandemia, jonka vuoksi 

oli turvallisempaa tutustua järjestöjen toimintaan etänä, sekä yhteisen ajan löytäminen haastat-

teluun, koska kesälomat olivat vielä menossa. Haastattelukysymykset oli lähetetty haastatelta-

ville ennakkoon sähköpostin kautta ja tapaamiset oli sovittu Zoomiin. Haastattelut toteutuivat 

heinä-elokuussa 2021 ja niiden litterointi tehtiin elo-syyskuussa 2021. Haastatteluiden kestoksi 

oli sovittu noin tunti, mutta käytännössä se hieman ylittyi. Benchmarkkauksen vahvuutena tässä 

kehittämistehtävässä oli sen sopivuus juuri toiminnan arvioimisen vertailuun, koska kaikki 

kolme naisjärjestöä olivat lähtökohtaisesti toiminnaltaan samankaltaisia, jolloin perustoimintaa 

on helpompi verrata keskenään.  

Rajasin benchmarkkauksen koskemaan kahta Zonta-kerhoa sekä toista suomalaista Soroptimis-

tiklubia. SI Turun klubin toimintaa ei suoraan mielletä kilpailemiseksi joko toisen klubin kanssa 

tai toisen naisjärjestön kansa. Tällainen lähtökohta  voi kuitenkin olla teoriassa olemassa silloin, 

kun järjestöt etsivät uusia mahdollisia jäseniä, pyrkivät saamaan lisää näkyvyyttä toiminnalleen 

tai kehittävät muutoin omaa toimintaansa. Benchmarkkauksen tavoitteena oli selvittää, miten 

naisjärjestöt arvioivat oman toimintansa vaikuttavuutta ja perustelevat ne. Benchmarkkaus pe-

rustui sekä naisjärjestöjen edustajien haastatteluihin että järjestöjen nettisivujen vertailemiseen, 

pois lukien näiden naisjärjestöjen sosiaalisen median sivustot. Näitä voidaan tutkia myöhem-

min ja niistä voidaan tehdä  oma tutkimuksensa.  

Zonta -kerhot  

Benchmarkatut kaksi Zonta -kerhoa kuuluvat kansainväliseen naisjärjestöön nimeltä Zonta In-

ternational. Se on johtava, eri ammattialojen muodostama maailmanlaajuinen järjestö, joka voi-

maannuttaa naisia globaalisti vaikuttamis- ja palvelutyön avulla. Zonta International on perus-

tettu vuonna 1919 ja sen toiminta on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta. (Zonta 

2017d.) Suomen ensimmäinen Zonta -kerho perustettiin Helsinkiin vuonna 1934 (Zonta 

2017a).  

Toiminta on jaettu eri piireihin ja benchmarkatut Zonta -kerhot kuuluvat Suomen ja Viron muo-

dostamaan Piiriin eli Piiri 20 (Zonta 2017c). Merkittävä osa toiminnasta on varainkeruuta eri-

laisten naisia koskettavien seminaarien järjestämisessä yhdessä muiden naisjärjestöjen kanssa. 

Zonta-kerhoilla on paikallista palvelutoimintaa ja kerhot ottavat kantaa mm. lainsäädäntöön 

tyttöjä ja naisia koskevissa asioissa. (Zonta 2017b.)  
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Zonta -kerhoilla on paljon yhteisiä toimintaan liittyviä piirteitä Soroptimistiklubien kanssa. 

Tämä oli syy, miksi valitsin benchmarkkauksen kohteiksi Zonta -kerhot ja toisen Soroptimisti-

klubin. Nämä naisjärjestöt ovat osa kansainvälistä naisjärjestöä ja niiden toimintaa ohjataan 

ylemmältä taholta. Molempien järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja sitä teh-

dään hyväntekeväisyys periaatteella. Järjestöä toimivat suomalaisessa kansalaisyhteiskunnassa 

ja kamppailevat samankaltaisten haasteiden äärellä. Arvomaailma, yhteiskunnallinen vaikutta-

minen ja toiminnan merkityksellisyys ovat yhdistäviä lähtökohtia.   

5.3 Analyysimenetelmänä teemoittelu   

Teemoittelu on yksi laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä. Teemoittelun avulla aineis-

tosta paikannetaan tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet eli teemat. Teema-analyysiä 

tehdään usein haastatteluaineistosta, jolloin on muistettava, että analyysin tuloksena syntyvät 

teemat ovat eri asia kuin haastattelun teemat. Teemoittelussa aineistosta nostetaan esiin usein 

esiintyviä tyypillisiä piirteitä ja tutkimustehtävän kannalta keskeisiä asiakokonaisuuksia. (Kva-

liMOTV 2021b.)  

Analyysillä tarkoitetaan empiirisen tutkimuksen yhteydessä arkisia asioita kuten esimerkiksi 

aineiston huolellista lukemista, tekstimateriaalin järjestämistä, rakenteiden erittelyä ja jäsentä-

mistä. Pitää pohtia, mitä aineisto sisältää, mistä siinä kerrotaan ja millä tavoin. Analyysi voi 

olla sisällöllisen aineiston luokittelemista eri teemojen ja aiheiden avulla. Analyysin tavoitteena 

ja tarkoituksena on saada aineistosta ymmärrettävä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 

73–74.)  

Tutkimusaineistoa kertyi sekä teemahaastatteluiden että benchmarkkauksen tuloksista. Kaikki 

haastateltavat vastasivat kaikkiin kysymyksiin ja haastatteluiden yhteydessä esitin suullisia li-

säkysymyksiä, jotka tulivat mieleeni haastattelua tehdessä. Tulosten analysoiminen alkoi ai-

neistojen litteroinneilla, jonka jälkeen tein molempien aineistonkeruumenetelmien tuloksille 

omat taulukot. Vertailin näitä kahta taulukkoa keskenään ja poimin muistiin yliviivauskynän 

avulla samankaltaisia tai samanlaisia ilmaisuja, sanoja, jotka toistuivat molempien taulukoiden 

aineistoissa. Nämä samat tai samankaltaiset sanat muodistavat uusia aiheita, teemoja, joiden 

avulla varsinainen analysointi tapahtui. Uudet teemat ovat kehittämisehdotuksia, joita voidaan 

käyttää SI Turun klubin toiminnan kehittämiseen. Lopuksi yhdistin teemat ja tietoperusta-ai-

neistosta poimitut järjestötoiminnan vahvuudet, jotka muodostavat yhdessä työkalun, jolla voi-

daan lisätä toiminnan vaikuttavuuden tunnistamista.  
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Validiteetti ja reliabiliteetti  

Tässä kohtaa pohdin kehittämistehtävän menetelmien validiteettia ja reliabiliteettia, jolloin ne 

linkittyvät teemahaastattelun, benchmarkkauksen ja analyysimenetelmän pätevyyden ja luotet-

tavuuden arviointiin. Haastattelut nauhoitettiin Zoomissa ja litterointi tapahtui tietokoneen apu-

ohjelman avulla. Tämä litterointi ei yksin ollut riittävä, vaan sen lisäksi piti kuunnella uudestaan 

koko haastattelu ja kirjoittaa litteroituun pohjaan puuttuvia sanoja tai lauseita sekä tehdä tekstiin 

tarvittavia korjauksia. Tulostin erikseen jokaisen haastateltavan litteroidut ja useamman kerran 

kuunnellut sekä tarkastetut tekstit. Näiden pohjalta tein kaikista aineistoista taulukot aineiston 

vertailua ja käsittelyä varten.  

Validiteetti kuvaa tutkimuksen pätevyyttä eli onko tutkimus tehty perusteellisesti ja ovatko saa-

dut tulokset ja niistä tehdyt päättelyt ”oikeita”. Tutkimuksessa voi olla erilaisia virheitä, jolloin 

tutkija kysyy vääriä kysymyksiä. Laadullisen tutkimuksen pätevyyden voidaan  tulkita olevan 

vakuuttavuutta tai uskottavuutta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25.) Haastattelun 

etuna on se, että jos haastateltava ymmärtää jonkin kysymyksen väärin, niin asian voi korjata 

heti. Benchmarkkauksessa kysymys toiminnan vaikuttavuuden arvioimisesta aiheutti paljon 

pohdintaa ääneen ja kysymys vaati lisäselvitystä siitä, mitä kysymyksellä haluttiin selvittää.  

Reliabiliteetti kuvaa tutkimuksen luotettavuutta eli onko jokin metodi johdonmukainen ja luo-

tettava, ovatko havainnot ja mittaukset pysyviä eri aikoina sekä ovatko tulokset johdonmukai-

sia. Tutkimustuloksiin tulisi suhtautua kriittisesti ja ottaa huomioon tutkimuksen luonne ja tut-

kimusaihe, eli miten ne ovat vaikuttaneet siihen, kuinka tutkimukseen osallistuneet ovat vas-

tanneet. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 25–27.)  

Käyttämäni menetelmät ovat toistettavissa riippumatta paikasta, ajasta tai henkilöstä. Tulokset 

voivat vaihdella sisällöllisesti ja määrällisesti, mutta todennäköisesti sieltä löytyvät samat tee-

mat, mitä tässä analyysissä löytyi. Luotettavuuteen liittyy tiedon kerääminen anonyymisti, joka 

vaikuttaa selvästi siihen, millaista tietoa saa kerättyä eli miten rehellisesti uskalletaan vastata. 

Tutkijan haasteeksi jää, miten sen tiedon saa jaettua muille. Pätevyyttä ja luotettavuutta voidaan 

pohtia haastateltavien määrän näkökulmasta, jolloin pitää huomioida ja selvittää, voiko vastaa-

jien vähäinen määrä aiheuttaa tulosten epäluotettavuutta ja samanaikaisesti vähentää vastaajien 

uskottavuutta. Haastateltavien henkilöiden oma asema ja aktiivisuus järjestössä voivat vaikut-

taa tuloksiin. Tilaajan toiminnan luonne huomioiden saadut tulokset ovat päteviä ja luotettavia. 

Tätä tukevat Järjestöbarometrin (2020) ja Taloustutkimuksen (2021) uusimmat tulokset.  
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6 TULOKSET JA ANALYSOINTI  

Teemahaastattelujen tuloksissa korostui palautteiden keräämisen tärkeys toiminnan kehittämi-

sessä. Palautteet voivat toimia hyvänä työkaluna, jonka avulla voidaan lisätä vaikuttavuuden 

tunnistamista. Benchmarkkauksen tuloksissa näkyi Soroptimistiklubien ja Zonta -kerhojen si-

säisen vaikuttavuuden arvioimisen puuttumisen tai sen vähäisyys toiminnassa.  

6.1 Palautteen keräämisen tärkeys vaikuttavuuden tunnistamisessa  

Teemahaastattelukysymykset liittyivät tilaajan toiminnan kehittämiseen. Palautteen keräämi-

nen toiminnasta on hyvä tapa saada tarvittavaa tietoa suoraan toimijoilta itseltään. Toiminnan 

vaikuttavuuden tunnistamisen lisäämisessä palautteen kerääminen kaikilta osapuolilta on tär-

keää, mutta tärkeintä se on klubin jäseniltä. Teemahaastattelukysymyksiä oli yhteensä 10 kap-

paletta (Liite1). Alla olevaan kuvioon on koottu tulokset kysymyksistä yhdestä yhdeksään, 

jotka liittyivät suoraan palautteen keräämiseen (Kuvio 7). Viimeinen kysymys, numero 10, oli 

tarkoitettu vapaaseen pohdintaan asiaan liittyen. Kuvion jälkeen tulevat kysymykset ja niiden 

vastaukset. Vastauksissa haastateltavat on lyhennetty H1-H3 merkein, ja lisätiedot löytyvät läh-

teiden jälkeen kohdassa ”Haastattelut”.  

 

Kuvio 7: Teemahaastattelukysymysten tulokset kysymyksiin 1–9 (Liite 1).  

1. 2/3 tiesi, että palautetta on kerätty aiemmin 

2. 3/3 koki palautteen keräämisen tarpeelliseksi  

3.  3/3 toi esiin jäsenet ja toiminnan kehittämisen tärkeyden 

4. 2/3 pohti, miksi palautetta ei kannattaisi kerätä  

5. 3/3 ei tiennyt, kerätäänkö muilla klubeilla palautetta 

6. 3/3 kannattivat palautteen keräämistä kaikilta osapuolilta 

7. 3/3 pohti, että palautetta voisi kerätä jonkin kokouksen yhteydessä

8. 3/3 arvioi, että palautetta voisi kerätä toimintakauden päätteeksi  

9. 2/3 kannatti hallituksen olevan se taho, joka käsittelee palautteet 
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Teemahaastattelun kysymykset ja vastaukset  

 

1. Kerätäänkö tällä hetkellä palautetta tai onko aiemmin kerätty palautetta Turun klubin 

toiminnasta?  

H1 ja H3 tiesivät, ettei toiminnasta kerätä tällä hetkellä palautetta, mutta sitä on kerätty jäsen-

kyselyllä syksyllä 2018. H2 ei tiennyt, onko palautetta kerätty aiemmin.  

2. Onko mielestäsi tarvetta kerätä palautetta Turun klubin toiminnasta?  

Kaikki haastateltavat (H1-H3) olivat yksimielisiä palautteen keräämisen tarpeellisuudesta.  

3. Miksi mielestäsi palautetta kannattaisi kerätä?  

Toimintaan mukaan tulevilta uusilta jäseniltä noin vuoden kuluttua toiminnan alkamisesta. 

Vanhoja jäseniä tarvitsee aktivoida toimintaan ja tähän sopii palautteen kerääminen heiltä. 

(H1.) Palautteen kerääminen kannattaa aina, koska sitä kautta kehitetään toimintaa. Nykyiset 

jäsenet ovat ensisijalla. (H2.) Palautteen kerääminen jäseniltä on tarpeellista, jotta voidaan ar-

vioida, koetaanko toiminta merkitykselliseksi tai yleisesti sellaiseksi, että siinä halutaan olla 

mukana (H3).  

4. Miksi mielestäsi palautetta ei kannattaisi kerätä?  

H1 ei löytänyt syytä, miksi palautetta ei kannattaisi kerätä. Palautetta ei kannata kerätä, jos 

säännöt ovat niin jäykät, ettei voida tehdä muutoksia, vaikka tarve niihin olisi olemassa (H2). 

Palautetta ei tarvitsisi kerätä, jos toiminta on kertaluontaista, lyhytaikaista eikä se kuulu varsi-

naisesti Soroptimistien viiteen ohjelma-alueeseen (H3).  

5. Tiedätkö, kerätäänkö muilla suomalaisilla SI Klubeilla palautetta toiminnasta? Jos tie-

dät, kerro siitä tarkemmin.  

Kukaan vastaajista (H1-H3) ei tiennyt, kerätäänkö muilla klubeilla palautetta toiminnasta.  

6. Keneltä mielestäsi pitäisi kerätä palautetta Turun klubin toiminnasta? Turun klubin jä-

seniltä, yhteistyökumppaneilta, toiminnan kohteilta? Miksi juuri heiltä?  

Palautetta pitäisi kerätä siten, että omat nykyiset jäsenet ovat ensisijalla ja sen jälkeen olisi 

vuorossa palautteen kerääminen kohderyhmiltä ja yhteistyökumppaneilta (H1). Palautetta tulisi 

kerätä kaikilta kolmelta taholta, mutta eri asioista (H2). Palautetta pitäisi kerätä kaikilta tahoilta 

ja sitä voisi kerätä myös kevyellä tavalla eli lyhyesti (H3).  

7. Miten palautetta kannattaisi kerätä? Anna 1–3 esimerkkiä eri tavoista.  

Palautteen keräämisen tapa voisi olla toimintakauden viimeinen kokous (H1). Yksi sopiva tapa 

voi olla anonyymi Google Forms-jäsenkysely. Laajempia kyselyjä olisi harvemmin, esimer-



32 

 

 

kiksi joka toinen vuosi tai kahden-kolmen vuoden välein. Lisäksi ajatus mahdollisista henkilö-

haastatteluista, mutta tähän tapaan liittyy enemmän haasteita kuin anonyymiin sähköpostiky-

selyyn. (H2.) Jokaisen kokouksen lopussa tulisi olla erillinen aika siihen, että käsiteltyihin asi-

oihin voisi antaa heti palautetta (H3).  

8. Miten usein palautetta mielestäsi kannattaisi kerätä?  

Soroptimistien toimintasuunnitelma on ollut kaksivuotinen. Kun yksi toimintakausi on takana-

päin eli toimintaa olisi ollut vuoden. Kirjallinen kysely 2–3 vuoden välein. (H1.) Ei liian usein, 

maksimissaan joka toinen vuosi voisi olla hyvä. Kerran vuodessa voisi tehdä kyselyn jäsenille 

ja varmistaa, ollaanko menossa oikeaan suuntaan. (H2.) Klubin jäseniltä toimintakauden päät-

teeksi ja mahdollisuus vastata anonyymisti kyselyyn sähköpostitse (H3).   

9. Kuka olisi sopiva henkilö käsittelemään ja/tai tekemään yhteenvedon kerätyistä palaut-

teista? Miksi? Mitä kerätylle palautteelle tehdään?  

Kyselyn tulosten purkaminen jäisi hallitukselle ja ohjelmajohtajalle. Esimerkiksi presidentti, 

sihteeri ja ohjelmajohtaja olisivat kolmikko, jotka pohtisivat klubin toiminnan aktiivisuutta ja 

jäsenkyselyn toteutumista. (H1.) Kyselyn tulokset käytäisiin yhdessä läpi kokouksessa. Jopa 

kysymykset voisi suunnitella yhdessä etukäteen. Mitä haluamme kysyä ja miksi haluamme ky-

syä. (H2.) Hallituksen sisällä oleva henkilö voisi käsitellä palautteet (H3).  

10. Onko tähän teemaan liittyen jotakin sellaista, mitä itse haluat tuoda esiin ja pohditta-

vaksi?  

Kannattaisi palata SI Turun klubin jäsenkyselyyn 2018 ja sen tuloksiin uudelleen ja keskustella 

yhdessä, mitä tietoa kyselystä saatiin ja mitä pöytäkirjaan on siitä kirjoitettu. Oli hieno kysely 

ja kommentteja tuli, mutta otettiinko siitä mitään käytännön toteutukseen vai ei. Kyselyn tulok-

set voisivat olla hyvinkin tehokas keino toiminnan kehittämiseksi. Olisi hyvä lisätä yhteistyötä 

muiden klubien kanssa (kaikilla on pienet resurssit) ja sitä kautta saada vinkkejä omaan toimin-

taan. Tulevaisuuden jäsenmäärä huolestuttaa. (H1.)  

Pitäisi pohtia, onko tarvetta kehittää toimintaa, haluavatko jäsenet sitä vai eivät halua. Onko 

mietitty aktiivisesti jäsenhankintaa eli haluammeko kasvaa ja miksi kenties haluamme kasvaa. 

Jäsenmäärä itsessään ei ole tekemisen laadun tae. Voisi pohtia klubien välisen yhteistyön lisää-

mistä sekä mahdollisesti myös muiden toimijoiden kanssa. Soroptimistien arvot ovat todella 

tärkeitä ja toiminnan peruspilareita, mutta näkyvätkö ne tekemisessä ja olemisessa. Jos on mu-

kana toiminnassa, niin miksi on siinä toiminnassa mukana. (H2.)  
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Saman klubin sisällä voi olla useita eriäviä näkökantoja, mielipiteitä ja tärkeysjärjestyksiä. 

Tämä on hyvä asia, koska silloin voidaan keskustella, miksi ajatellaan eri tavalla asioista. Jo-

kaisella soroptimistisisarella on juuri itselleen merkityksellisiä asioita ja teemoja, joista on kiin-

nostunut ja joiden parissa on kiinnostusta toimia. Jokainen sisar voi edistäisi itselleen merki-

tyksellisiä asioita eteenpäin. On tärkeää ymmärtää toisiaan, vaikka edistetään eri asioita eri ta-

voilla. Lopulta kuitenkin Soroptimistit ovat kaikki saman asian ja arvojen äärellä. (H3.)  

Tulosten tarkastelu kannattaa kohdentaa olemassa olevaan toimintasuunnitelmaan, jota itses-

sään pitää myös kehittää. Palautekysely on hyvä työkalu toiminnan arvioimiseen. Keskustelua 

tarvitaan siitä, miksi tehdään tiettyjä asioita ja mitkä ovat halutut muutokset, mitä halutaan 

saada aikaiseksi suunnitelluilla toimenpiteillä. Tulevaisuuteen liittyy pohdinta mahdollisista 

muutoksista, onko havaittavissa muutoksia ja millä niitä mitataan. (H3.)  

6.2 Toiminnan arvioinnin merkitys vaikuttavuuden tunnistamisessa   

Benchmarkkauksen tuloksissa näkyy molempien naisjärjestöjen tämänhetkinen tilanne. Järjes-

töjen edustajat liittävät toiminnan vaikuttavuuden arvioimisen varsinaisiin hyväntekeväisyys-

kohteisiin sekä taustalla oleviin osapuoliin, joiden avulla vaikutetaan tavoitteiden saavuttami-

seen, esimerkiksi poliittisiin päättäjiin. Toiminnan vaikuttavuuden varsinaista arviointia ei ole 

kummassakaan järjestössä jäsenien sisäisen toiminnan kesken.  

Soroptimistiklubi saa usein palautetta toiminnan kohteelta, mutta sitä ei pyydetä erikseen. Toi-

minnasta saatu palaute voidaan käsitellä kokouksessa puhumalla ja keskustelemalla, mutta sitä 

ei kirjata välttämättä muistiin eikä sen perusteella tehdä tietoisesti toiminnan arvioimisen vai-

kuttavuuden tunnistamista. Tässä yhteydessä pitää muistaa molempien naisjärjestöjen kansain-

välisyys, joka velvoittaa järjestöjä kirjaamaan ylös tietyntyyppisen toiminnan ja siihen liittyvät 

faktat. Soroptimisteilla ja SI Turun klubilla lähtökohtana on kirjallisen toimintakertomuksen 

kirjoittaminen valmiiseen pohjaan jokaisesta toimintakaudesta. Tämä tapa kirjoittaa raportteja 

toiminnasta antaa hyvän perustan toiminnan vaikuttavuuden tunnistamisen lisäämiseksi.  

Benchmarkkauksen kysymykset 1–3 liittyivät haastateltavien taustatietojen keräämiseen ja 

kaikki Benchmarking-kysymykset löytyvät tämän opinnäytetyön liitteestä 2. Seuraavilla kah-

della sivulla ovat kysymykset 4–10, jotka selvensivät haastateltavien toimijuutta omassa järjes-

tössään (Taulukko 1), sekä toiminnan arviointiin liittyivät kysymykset 11–17 (Taulukko 2).  
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Taulukko 1: Kysymykset 4–10. SI klubien ja Zonta -kerhojen toiminta (Liite 2).  

Kysymykset 4–10  Soroptimistit / SI klubi  Zontat / Zonta -kerhot  

Keitä olette?  Kansainvälinen naisjärjestö, 

perustuu vapaaehtoisuuteen  

Kansainvälinen naisjärjestö, 

perustuu vapaaehtoisuuteen   

Mitä teette ja miksi?  

Missä tapaatte?  

Tyttöjen ja naisten aseman pa-

rantaminen eri tavoin. Ei ole 

fyysistä tilaa. Kirjasto, kahvila 

tai jonkun sisaren koti.   

Tyttöjen ja naisten aseman pa-

rantaminen varoja keräämällä. 

Ei ole fyysistä tilaa. Julkiset ti-

lat kirjasto, kahvila jne.  

Tiedätkö yhteistyökump-

paninne ja heidän toimin-

tansa?  

Kyllä. UN Women, Zonta -

kerhot, Länsirannikon sisaret, 

BPW ja Akateemiset Naiset 

Kyllä. UN Women, Soropti-

mistiklubit, Akateemiset Nai-

set 

Montako jäsentä teillä 

on?   

Jäsenmäärä vaihtelee 17–30  Jäsenmäärä vaihtelee 14–27 

Miten usein pidätte ko-

kouksia? 

Kokous kerran kuukaudessa + 

muut. Ei heinä- ja elokuussa. 

Kokous kerran kuukaudessa + 

muut. Ei kesä- ja heinäkuussa. 

Mainostatteko toimin-

taanne jollakin lailla, mi-

ten ja missä? 

Paikallislehdessä, jos on me-

dia-arvoa ja joskus alueen 

suuremman levikin  lehdessä 

Paikallislehdessä, jos on me-

dia-arvoa ja joskus alueen 

suuremman levikin lehdessä 

Miten pääsee jäseneksi 

mukaan?  

Kutsujärjestö. Netissä on lisä-

tietoa. Jäsenmaksu sitouttaa 

järjestön toimintaan.  

Kutsujärjestä. Netissä on lisä-

tietoa. Jäsenmaksu sitouttaa 

järjestön toimintaan.  

Oma viestintäkanava  Face Book, Instagram  Face Book, Instagram  

Mikä on toimintanne 

suurin haaste tällä het-

kellä? Miksi?  

Covid-19, jäsenhankinta ja jä-

senien mukana pitäminen toi-

minnassa aktiivisesti. Tarvi-

taan monipuolisempaa toi-

mintaa kuin jo on projekteissa. 

Covid-19, jäsenhankinta ja jä-

seninen mukana pitäminen 

toiminnassa aktiivisesti. Nä-

kyvyyden ja ajan puute, toi-

minnan luonteen muuttumi-

nen.   
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Taulukko 2: Kysymykset 11–17. Toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen (Liite 2).  

Kysymykset 11–17   Soroptimistit / SI klubi  Zontat / Zonta -kerhot  

Miten itse ymmärrät toi-

minnan vaikuttavuuden? 

Toiminnalla, jota tehdään, on 

vaikutusta. Hyväntekeväisyy-

den kautta haetaan vaikutta-

vuutta tyttöjen ja naisten elä-

män parantamiseksi.  

Parannetaan naisten asemaa 

vaikuttavuuden ja palvelutoi-

minnan kautta. Vaikutetaan 

poliittisiin päättäjiin, kerätään 

varoja ja ollaan esillä.  

Onko teillä toiminnan 

vaikuttavuuden arvioin-

tia tai kiinnitetäänkö sii-

hen huomiota?  

Klubin sisällä ei ole vaikutta-

vuuden arvioimista. Kokouk-

sissa puhutaan, miten lahjoi-

tus on vaikuttanut. Kohderyh-

mältä tulee usein palautetta.  

Kerhon sisällä ei ole vaikutta-

vuuden arvioimista, kv-koh-

teissa kyllä. Valitsemme koh-

teet itse. Piiritasolla on tehty 

jäsenkysely aina välillä.  

Jos on, kuka sen tekee? Sisaret yhdessä  Toisessa kerhossa mietitään 

juuri toiminnan vaikuttavuutta 

ja miten sitä voitaisiin tehdä 

paikallisella tasolla. Toisessa 

kerhossa ei tehdä lainkaan.  

Milloin, missä, miten 

usein?  

Kuukausikokouksissa  Naisten oikeuksien toimikun-

nassa.  

Miten / millä tavalla sitä 

arvioidaan?  

Keskustelemalla yhdessä. 

Toiminnan vaikuttavuutta ei 

mitata.  

Keskustellaan ja annetaan jul-

kilausumia. Pyritään saamaan 

lehdistö paikalle ja toivotaan 

sillä olevan vaikuttavuutta.   

Teettekö tietoisesti kehit-

tämistyötä omaan toi-

mialaan liittyen? Kerro 

siitä tarkemmin.  

Ei tehdä. Toiminta on enem-

män sattumaa kuin suunnitel-

tua. Sisar keksii  hyvän  idean, 

joka toteutetaan käytännössä.  

Toiminnan ohjeistus tulee 

ylemmältä taholta. Piirin ta-

solla järjestetty koulutuksia ja 

ohjelmaa  
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Tällä sivulla ovat kysymykset 18–20, jotka liittyivät tulevaisuuden pohdintaan (Taulukko 3). 

Tässä kohtaa oli mahdollista tuoda esiin jokin itselleen tärkeä tai merkittävä asia toiminnan 

arvioimiseen liittyen.  

Taulukko 3: Kysymykset 18–20. Tulevaisuuden pohdintaa (Liite 2).  

Tulevaisuuden pohdinta  Soroptimistit / SI klubi  Zontat / Zonta -kerhot  

Miten itse haluaisit kehittää 

toimintaanne? Miksi? 

Jotta jäsenet toimisivat aktii-

visesti jatkossakin. Lisää 

konkreettista auttamista lähi-

alueen tytöille ja naisille. 

Kaikki jäsenet eivät osallistu 

kokouksiin ja pitäisi selvittää 

syy siihen. Saavatko kaikki 

äänensä kuuluville?  

Kasvattaa jäsenmäärää ja sa-

malla saada ikärakennetta 

nuoremmaksi. Nuoret eivät 

koe tämäntyyppistä toimintaa 

houkuttelevaksi.  

Miten arvioida toimintaa? 

Millaisella tavalla?  

Klubin sisäinen jäsenkysely 

olisi todella hyvä. Toiminnan 

pitäisi olla merkityksellistä.  

Kokouksiin osallistuminen 

voi ilmentää jäsenen mielen-

kiintoa toimintaa kohtaan.  

Mitä muuta oleellista tietoa 

tuli esiin?  

Nuoremmat sisaret pitävät 

etäkokouksista ajankäyttöön 

liittyen (samalla arkiaska-

reet). Vanhemmat sisaret pi-

tävät henkilökohtaisista ta-

paamisista kahvikupin ää-

rellä.  Jäsenistön ikäjakauma.  

Toiminta yhdistää naisia glo-

baalisesti ja luo ystävyyssuh-

teita. Tietynlainen joukko 

toimii yhdessä yhteisen asian 

eteen, se on toiminnan suola.  

Jäsentoimikunnan työskente-

lyn tarpeellisuus.  

Muita esille tulleita tärkeitä 

huomioita toiminnan mer-

kityksellisyyteen liittyen 

Ryhmähenki kannustava ja 

vastaanottava, helppo olla 

mukana toiminnassa. Kai-

killa lupa innovoida ja osal-

listua. Klubi tarvitsee toimi-

akseen aktiivisen hallituksen. 

Toiminnan uudistuminen: 

Yksi mittari voi olla se, tu-

leeko uusia jäseniä mukaan  

ja pysyvätkö he mukana. 

Onko toiminta riittävän mie-

lenkiintoista?  
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Verkkosivujen benchmarkkauksen tulokset  

Benchmarkkasin naisjärjestöjen nettisivut syyskuussa 2021. Vertailin verkkosivuja suoraan toi-

siinsa netissä ja tein samalla muistiinpanoja taulukkoon (Taulukko 4). Kaikkien verkkosivuilla 

on nähtävissä kansainväliseen järjestötoimintaan kuuluva tietyntyyppinen yhtenäinen ulkoasu. 

Tiedottaminen on jaoteltu paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kaikista etusivuista 

löytyvät järjestökohtaiset perustiedot sekä toimintaan, vaikuttamiseen ja arvoihin liittyvää tie-

toa, yhteystiedot ja niin edelleen. Eroavaisuuksia löytyy siitä, että Soroptimistiklubeilla on niu-

kempi graafinen ulkoasu kuin Zonta -kerhoilla. Värikkäitä valokuvia ja kuvia yleensä on vä-

hemmän kuin Zonta -kerhoilla ja kirjoittamisen tapa on molemmilla järjestöillä erilainen.  

Taulukko 4: Verkkosivujen benchmarkkauksen tulokset.  

Verkkosivusto  Soroptimistit  Zontat  

Tiedottaminen on jaoteltu 

paikallisesti, kansallisesti 

ja kansainvälisesti  

Kyllä Kyllä 

Järjestökohtaiset perus-

tiedot toiminnasta, vaikut-

tamisesta ja arvoista  

Kyllä  Kyllä 

Yhteystiedot  Kyllä Kyllä 

Graafinen ulkoasu esim. 

logo, valokuvat, kuvat, vä-

rit, fontti ja kirjoittamisen 

tapa  

Ulkoasu yksinkertaisempi ko-

konaisuus kuin Zonta -ker-

holla. Vähän kuvia. Päävärinä 

on sininen. Sivusto on vuo-

delta 2017.  

Värikkäämpi ja runsaampi 

kokonaisuus kuin SI klu-

beilla. Runsaasti kuvia ja vä-

rejä. Päävärinä on valkoinen. 

Sivusto on vuodelta 2017.  

Ajankohtaiset tiedot ja 

muut julkaisut  

Ajankohtaiset tiedot ja muut 

julkaisut, SI tiedottaa  

Ajankohtaiset julkaisut  

Etusivun alaosan tiedot  Ota yhteyttä -kohta, Hyödyl-

lisiä linkkejä ja Seuraa so-

messa 

Tietoa meistä ja Pikalinkit  
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6.3 Tulosten analysointi järjestötoimintaan peilaten  

SOSTEN Järjestöbarometri (2020) kertoo uusimman tutkimustiedon sosiaali- ja terveysjärjes-

töjen tulevan kehityksen suunnasta. Vaikka SI Turun klubi ei kuulu sen toimintaan, niin se 

hyötyy näistä uusista tutkimustuloksista. Aktiivinen kansalaistoiminta ei ole itsestäänselvyys ja 

järjestökenttä on aina sidoksissa yhteiskunnan muuhun kehitykseen. SOSTEN pääsihteeri Kiu-

kaksen mukaan ” Yhdistyskenttä on elävä ja hengittävä kokonaisuus, joka muodostaa suuren 

osan yhteiskuntamme selkärangasta ja pohjavireestä ja luo valtavan määrän toimeliaisuutta yh-

teisen hyväksi. Ollaan ylpeitä työstä, jota teemme.” (Järjestöbarometri 2020, 9.)  

Opinnäytetyön johdannossa viittasin suomalaisessa yhteiskunnassa parhaillaan oleviin suuriin 

muutosvoimiin, jotka vaikuttavat kaikkiin toimijoihin (Häyrinen 2017). Yksi ennakoimaton toi-

mintaympäristön muutos oli Covid -19 pandemia, joka pakotti järjestöt muuttamaan huomatta-

vasti omaa toimintaansa. Tämä muutos vaikutti kohderyhmiin, toiminnan sisältöön ja toimin-

tatapoihin. Kokoukset ja tapaamiset siirtyivät verkkoon, mutta toisaalta järjestöt vastasivat li-

sääntyneeseen kriisiavun tarpeeseen. (Järjestöbarometri 2020, 8–9.)  

Järjestöjen käyttämät tiedonkeruutavat olivat tarkoitettu toiminnan kohderyhmille, jäsenille ja 

asiakkaille. Tietoa kerättiin tutkimuksilla ja kyselyillä sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Tiedon-

keruuta voi tehdä myös suullisilla kyselyillä, arviointikeskusteluilla sekä haastatteluilla. Järjes-

töt hyödynsivät kertyneitä tilastotietoja sekä some- ja verkkoanalytiikan tuottamia tietoja. (Jär-

jestöbarometrin (2020, 131.) Tämä voi olla ajankohtainen toimenpide tilaajalle, koska edelli-

sestä jäsenkyselystä on kulunut kolme vuotta.  

SOSTEN järjestöiltä oli kysytty, kenen vastuulle toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen kuu-

luu eli kuka sen käytännössä tekee. Vastausten mukaan järjestöjen vastuuhenkilöiden määrä ja 

heidän tehtävänimikkeensä vaihtelivat suuresti. Yleisin nimetty henkilö oli toiminnanjohtaja 

joko yksin tai yhdessä muiden toiminnan vaikuttavuuden arvioinnista vastaavien henkilöiden 

kanssa. (Järjestöbarometrin (2020, 132–133.)  

Analysoinnin tuottamat viisi teemaa  

Aineiston analysoinnin tuloksena ovat viisi teemaa, joita kannattaa verrata jäsenkyselyn (2018) 

tuloksiin. Teemat liittyvät Soroptimistien ja Zonta -kerholaisten esiin tuomiin haasteisiin nais-

järjestöjen toiminnassa. Teemat eivät ole uusia järjestötoiminnassa, eivätkä ne kuullosta sinänsä 
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erityisiltä. Tilaajan kannattaa pysähtyä teemojen äärelle ja pohtia, mitä ne tarkoittavat juuri hei-

dän toiminnassaan. Klubikokouksissa voidaan puhua yhdessä vaikuttavuuden tunnistamisesta 

eli mitä se tarkoittaa, miksi sitä kannattaa tehdä ja miten sitä voidaan lisätä.  

Ensimmäisenä teemana löytyi osallisuus ja osallistaminen, jonka avulla voidaan lisätä klubin 

jäsenten osallisuutta eli kaikki jäsenet osallistuisivat kokouksiin joko etänä tai fyysisesti läsnä-

olevana. Tavoitteena olisi saada tehtyä enemmän konkreettista toimintaa ja samalla lisätään 

palautteen keräämistä omasta toiminnasta.  

Kun jäseniä ei saa välttämättä fyysisesti paikalle, erityisesti nyt korona-aikana, niin 

käytäntöön voisi jättää netin kautta tehtävä osallistaminen ja osallistuminen (H1).   

Pidetään kerran kuukaudessa palaveri, yhdessä käytäisiin Google Formsin tulokset 

läpi ja niistä keskusteltaisiin yhdessä. Luetaan vaikka kohta kohdalta ja pohditaan, 

miksi tuli tiettyjä vastauksia. Voi jopa suunnitella kysymykset yhdessä. (H2.)  

Jos emme halua kysyä tai vastata kyselyyn, eikä haluta tulosten perusteella lähteä 

kehittämään toimintaa, niin silloin sitä kyselyä on turha tehdä (H2).   

Aina löytyy joku auttamisen kohde helposti. Naisia työskentelee eri aloilla ja tätä 

kautta kohteita löytyy kyllä. (H4.)  

Toisena teemana löytyi ajankäyttö ja ajan rajallisuus. Tarvetta olisi keskustella klubin jäsen-

ten kanssa yhdessä ajankäytöstä ja ajanhallinnasta toimintaan liittyen.  

Jäsenien mielestä menee liikaa aikaa kokouskäytäntöihin (H1). 

Kun istuu työkseen pitkiä päiviä kokouksissa, niin kaipaa konkreettista tekemistä 

eikä enempää kokouksia (H2).  

Ihmisillä on yleisesti hyvin vähän aikaa sijoittaa eri näköiseen toimintaan. Aika 

on rajallinen. (H2.) 

Voisi mennä oikeasti auttamaan kokoustamisen sijaan (H4).  

 Ruuhkavuosia elävät naiset kokevat ajanpuutetta (H6).  

Kolmantena teemana löytyi vapaaehtoistoiminnan merkityksellisyys. Tästä merkitykselli-

syyden tunteen tärkeydestä kannattaa keskustella yhdessä. Lisäksi voidaan pohtia, miten pitää 

vanhat jäsenet mukana toiminnassa ja miten tarjota uusille jäsenille merkityksellistä toimintaa.  

Toiminnan tulisi olla niin mielekästä, että jäsen tulisi innolla tapaamisiin (H1).  

Jos toiminta ei ole mielekästä tai tehokasta, ihmiset jättävät sen toiminnan. Toimin-

taa pitäisi kehittää olemassa olevilla jäsenillä, että toiminta olisi mieleistä (H2).  
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Yhteistyökumppaneilta kannattaisi kysyä, mitä he kokevat, mitä ovat Soroptimis-

teille pystyneet antamaan heidän omasta toiminnastaan. Kaikkien pitää antaa jotain 

ja saada jotain. (H3.)  

Ne järjestöt, jotka ovat onnistuneet saamaan lisää jäseniä, tekevät sellaista merki-

tyksellistä toimintaa, mistä koko lähiyhteisö hyötyy (H3).  

On mukavaa olla mukana tässä järjestössä ja kokea toiminta mukavaksi ja merki-

tykselliseksi tekemiseksi hyvän asian eteen (H5).  

Lyhyet tempaukset kiinnostavat jäseniä tai projektiluonteinen toiminta. Vanhanai-

kainen yhdistystoiminta ei ole enää vetovoimaista eikä nykypäivää (H6).  

Neljäntenä teemana löytyi jäsenhankinta. Se nousee esiin kaikkien neljän naisjärjestöjen pu-

heissa. Nykyiset pääsyvaatimukset voivat poissulkea toimintaan sopivia naisia, jotka eivät täytä 

niitä. Jäsenistä käydään kilpailua koko järjestötoiminnan alalla. Soroptimistien ja Zontien ikä-

rakenne on sellainen, että jäsenhankintaan kannattaa kiinnittää huomiota.  

Jos säännöt ovat niin jäykät, ettei kukaan voi tehdä muutoksia toimintaan eikä ole 

halua reagoida palautteeseen. Mutta sitten jäsenmäärät varmasti lähtevät jossain 

määrissä pienentymään. (H2.)  

Nykyinen tapa rekrytoida uusia jäseniä ei ole toimiva ja se on tyyliltään vanhanai-

kaista. Vanhaa tapaa ei tarvitse kokonaan unohtaa, vaan sen rinnalle voidaan tuoda 

uusi tapa toimia, jos niin halutaan tehdä. (H3.)  

Muokkaisin järjestön ikärakennetta vähän eri näköiseksi eli olisi aika terveellistä 

saada nuorempaa verta mukaan toimintaan. (H5.) 

Tällä hetkellä otetaan kaikenlaisilla taustoilla olevia naisia mielellään jäseniksi 

(H5).  

Toiminnan suurin haaste on jäsenhankinta (H6).  

Viidentenä teemana löytyi yhteistyö. SI Turun klubi on puhunut pitkään yhteistyön lisäämi-

sestä toisten klubien kanssa, mutta toimet puuttuvat. Yhteistyö toisten klubien ja muiden yh-

teistyökumppaneiden kanssa koetaan tarpeelliseksi. Palautteen kerääminen voi olla luonteva 

tapa aloittaa yhteistyön kehittäminen.  

Voimavarojen yhdistäminen olisi tärkeää pienten resurssien toimijoille. Vuosikau-

sia on pohdittu ja keskusteltu yhteistyön lisäämisestä lähialueiden klubien välillä 

(H1.)  

Miksei tehdä enemmän klubien välistä yhteistyötä? (H3).  

Järjestössämme jäsenet voivat kuulua samanaikaisesti useampaan järjestöön (H5).   
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Miten voidaan lisätä toiminnan vaikuttavuuden tunnistamista  

Analysoinnin tuloksena löytyneet teemat olivat osallisuus, ajankäyttö, merkityksellisyys, jäsen-

hankinta ja yhteistyö. Nämä kaikki teemat liittyvät järjestöjen haasteisiin nykymaailmassa. Tu-

run Soroptimistiklubin toimintaa voidaan kehittää lisäämällä vaikuttavuuden tunnistamista. 

Olen yhdistänyt alla olevaan kuvioon analyysin tuottamat teemat, ja niihin sopivat järjestötoi-

minnan vahvuudet vaikuttavuuden arvioinnissa (Kuvio 8). Tämän kuvion avulla ideoin opin-

näytetyön tilaajalle konkreettisia toiminnan kehittämisehdotuksia.  

 

Kuvio 8: Analyysin kautta löytyneet teemat yhdistettynä järjestötoiminnan vaikuttavuuden ar-

vioinnin vahvuuksiin (Järjestöbarometri 2020, 134).  

Toiminnan kehittämisellä voidaan lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja toiminnan vaikuttavuuden 

tunnistamista voidaan lisätä kehittämällä toimintaa. Palautteiden kerääminen ja toiminnan ar-

vioiminen ovat avainasemassa näitä pohdintoja tehtäessä. Haastavin osuus jäsenille voi olla 

vaikuttavuuden  ymmärtäminen ilman selvitystä siitä, mitä se tarkoittaa. Olipa kyseessä sitten 

kirpputorin järjestäminen, hieno teatteri-ilta tai jokin koulutustilaisuus, niin on hyvä varmistaa, 

että ymmärretään, mitä vaikutusta omalla toiminnalla on, mihin se vaikuttaa ja millä tavoin.  

• Jäsenten sitoutuminen toimintaan 

• Jäsenten sitoutuminen kehittämiseen Osallisuus 

• Jäsenten sitoutuminen toimintaan

• Panostaminen arvioinnin kehittämiseen Ajankäyttö 

• Jäsenten sitoutuminen toimintaan 

• Jäsenten sitoutuminen kehittämiseen Merkityksellisyys  

• Kohderyhmän hyvä tuntemus

• Arvioinnin suunnitelmallisuus  Jäsenhankinta 

• Kohderyhmän hyvä tuntemus

• Olemassa olevat seurantatiedot  Yhteistyö 
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7 TOIMINNAN KEHITTÄMISEHDOTUKSET     

Tämän opinnäytetyön suurimmaksi haasteeksi nousi tuotoksen suunnitteleminen. Lähtökoh-

tana oli tutkimusongelma siitä, miten lisätä Turun Soroptimistiklubin toiminnan vaikuttavuu-

den tunnistamista. Tämä oli tilaajan tärkein tarve ja lähestyin sitä palautteen keräämisen ja toi-

minnan arvioinnin kautta. Tuotoksena on toiminnan kehittämisehdotuksia tavoitteineen (Kuvio 

9). Toiminnan vaikuttavuus lisääntyy ja toiminnan vaikuttavuuden tunnistaminen lisääntyy.  

Kehittämisehdotuksia ja niiden tavoitteet  

 

Kuvio 9. Kehittämisehdotukset tavoitteineen (Liite 3).  

•Tavoitteena lisätä osallisuutta, merkityksellisyyttä

•Tavoitteena lisätä vaikuttavuutta 
Uusi anonyymi jäsenkysely (Google 

Forms)

•Tavoitteena kehittää toimintaa

•Tavoitteena lisätä vaikuttavuutta  
Palautteen antamisen mahdollisuus 

vaikka verkkosivuilla

•Tavoitteena lisätä merkityksellisyytä

•Tavoitteena lisätä vaikuttavuutta 
Palautteen pyytäminen 

hyväntekeväisyyskohteilta  

•Tavoitteena lisätä yhteistyötä

•Tavoitteena tunnistaa toiminnan vaikuttavuutta 
Yhteistyöstä sopiminen ja sen 
lisääminen lähiklubien kanssa  

•Tavoitteena lisätä yhteistyötä

•Tavoitteena lisätä vaikuttavuutta  
Palautteen pyytäminen 
yhteistyökumppaneilta 

•Tavoitteena lisätä jäsenhankintaa

•tavoitteena lisätä osallisuutta  
Rekrytointitavan uudistaminen, 

nuorisotiimi

•Tavoitteena saada uusi jäsen 

•Tavoitteena lisätä osallisuuttaNäkyvyystempaus syksyin ja keväisin  

•Tavoitteena lisätä merkityksellisyyttä 

•Tavoiteena lisätä vaikuttavuutta 
Löytää lisää kohteita ja lisätä 
konkreettista auttamistyötä 

•Tavoitteena lisätä osallisuuta

•Tavoitteena ottaa huomioon ajan rajallisuus 

Tarjotaan eripituisia ajanjaksoja 
toiminnassa ja jakaa toimintaa 

jäsenten kesken 

•Tavoitteena lisätä vaikuttavuutta

•Tavoitteena lisätä osallisuutta 
Lisätään esityslistan loppuun joka kerta 

lyhyt aika palautteen antamiseen 
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8 LOPPUPOHDINTA   

Olen saanut kutsun SI Turun klubin joulunavaus-kokoukseen Raision Krookilan Wanhalle Tu-

valle lauantaina 11.12.2021. Tarkoituksena on esitellä opinnäytetyötäni ja erityisesti kehittä-

misehdotuksia. Tavoitteena on aloittaa yhteinen keskustelu tuloksista ja rohkaista jäseniä koh-

taamaan tulevaisuuden haasteet. Tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana oli kolme klubia 

lopettanut toimintansa Suomessa. Tämä sopii järjestökentän esittämiin haasteisiin ja siksi on 

tärkeää ottaa muutoksen aiheuttamat uhat tosissaan, jotta tulevaisuudessakin meillä on osaavia, 

motivoituneita, sitoutuneita ja aktiivisia henkilöitä toimimaan järjestötyössä.  

Tulevat yhteisöpedagogit omaavat humanistisen ihmiskäsityksen arvomaailman, toimivat kan-

salaisyhteiskunnan kehittäjinä ja yhteiskunnallisina vaikuttajina (Humak 2021a). Yhteisöpeda-

gogit tarvitsevat uusia oppimisen ja osaamisen taitoja, kompetensseja, pärjätäkseen muuttu-

vassa työelämässä ja yhteiskunnassa ja voidakseen tehdä hyvää toisille, olipa kyse sitten nais-

järjestössä toimimisesta tai nuorisotyön ammattilaisesta. (Humak 2021b.)  

Tilaajan palaute  

”Tarun opinnäytetyö – esitys 4.11.2021. Esitys oli rauhallinen ja selkeä – hyvät diat! Työn 

kirjoitusasu on sujuva ja virheetön. Työn lopputulos eli parannuskohteet toiminnalle selkeät. 

Toimintaa on hyvä pohtia ja muokata ko. ehdotusten pohjalta. Työssä tuotiin selvästi esille 

järjestöjen keskeisiä ongelmia – miten saada uusia jäseniä, miten kehittää toimintaa niin, että 

saadaan pidettyä jäsenet mukana toiminnassa. Olemme tyytyväisiä.” (SI Turku 2021b.)  

Keskeiset tulokset ja jatkokehittämistarpeet  

SI Suomen unionin ohjelmajohtaja Koivula (2021) toivoi helmikuun 2021 haastattelussa, että 

Soroptimistiklubien raportointijärjestelmän täyttämisen kautta paikallisklubit ymmärtäisivät 

oman toimintansa vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden laaja-alaisemmin (Raportti 2021, 11). 

Jäsenet osallistuvat kyllä aktiivisesti toimintaan  ja tekevät sitä motivoituneina, mutta eivät vält-

tämättä ymmärrä toiminnan syvällisempää merkitystä ja toiminnan vaikuttavuutta (Koivula 

2021).  

Tämän opinnäytetyön tulosten ja tuotoksen avulla kaikki Soroptimistiklubit voivat kehittää 

omaa toimintaansa. Jokainen klubi voi poimia itselleen sopivia ideoita ja ajatuksia tai jatkoja-

lostaa näistä uusia ajatuksia. Haasteeksi voi laittaa ajatuksen, halutaanko Suomessa jatkaa So-

roptimistien toimintaa ja pyritään yhdistämään jäljellä olevien klubien voimavarat yhteen.  
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Turun Soroptimistiklubi voi kehittää yhteistyötä hyväntekeväisyyden kohteiden (tai kohteen) 

kanssa. Toiminnan vaikuttavuuden arvioiminen ja vaikuttavuuden tunnistaminen ovat ajankoh-

taisia aiheita järjestötoiminnan kehittämisessä. Tutkitaan, miten kohteet itse ovat kokeneet aut-

tamisen ja saadut hyväntekeväisyysvarat. Miten varat on mahdollisesti käytetty ja miksi. Onko 

auttaminen vaikuttanut käytännössä ja miten. Onko tarvetta muuttaa nykyistä auttamisen tapaa, 

miksi ja miten. Onko auttamisella ollut jotakin negatiivisia vaikutuksia, millaisia ja miksi. Näi-

den kysymysten avulla on mahdollista aloittaa aiheen syvällisempi pohdinta sekä tuoda esiin 

mahdollisuus kehittää yhteistä toimintaa.  

Laajemmin ajateltuna tämä opinnäytetyö voi hyödyttää erityisesti pieniä naisjärjestötoimijoita, 

jotka tarvitsevat uudistamista toimintaansa. Samantyyppiset toimijat kuin Soroptimistit, esi-

merkiksi Zonta -kerhot, voivat hyötyä tästä eniten. Määrä ei ole laadun tae, kuten tuloksissa 

tuotiin esiin, mutta tietty määrä toimijoita tarvitsee olla mukana aktiivisesti, jotta toiminta ei 

kuormita liikaa heitä, jotka haluavat hyvää tehdä toisille. Naiset toimijoina joutuvat ottamaan 

usein huomioon perheensä ja miettimään, kenen kesken haluavat vapaa-aikansa jakaa ja mitä 

tehden. Ammattilasta riippumatta jokainen meistä elää näiden yhteiskunnallisten muutosten 

keskellä ja niiden kanssa. On rohkaisevaa lopettaa loppupohdinta Dufvan (2021) ajatuksiin: 

”Meidän on mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu.”  

Opinnäytetyöhön liittyvä oppimisprosessi vuonna 2021  

 

Kuvio 10. Oppimisprosessini 2021 (Humak 2021c, d).  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko  

A. Taustatietokysymykset ja SI Turun klubin kolmen jäsenen näkökulmat  

Kuka olet, kauanko olet ollut mukana SI Turun klubin toiminnassa, menneet tehtävänimikkeet 

toiminnassa ja nykyinen toimi, sekä mitä kautta olet tullut mukaan toimintaan.  

B. Teemahaastattelukysymykset – palautteen kerääminen SI Turun klubin toiminnasta  

1. Kerätäänkö tällä hetkellä palautetta / onko aiemmin kerätty palautetta Turun klubin toimin-

nasta?  

2. Onko mielestäsi tarvetta kerätä palautetta Turun klubin toiminnasta?  

3. Miksi mielestäsi palautetta kannattaisi kerätä?  

4. Miksi mielestäsi palautetta ei kannattaisi kerätä?  

5. Tiedätkö, kerätäänkö muilla suomalaisilla SI klubeilla palautetta toiminnasta? Jos tiedät, 

kerro siitä tarkemmin.  

6. Keneltä mielestäsi pitäisi kerätä palautetta Turun klubin toiminnasta?  

Turun klubin jäseniltä, yhteistyökumppaneilta, toiminnan kohteelta/kohteilta? Miksi juuri 

heiltä?  

7. Miten palautetta mielestäsi kannattaisi kerätä? Anna 1–3 esimerkkiä eri tavoista.  

8. Miten usein palautetta mielestäsi kannattaisi kerätä?  

9. Kuka olisi sopiva henkilö käsittelemään ja/tai tekemään yhteenvedon kerätyistä palaut-

teista? Miksi? Mitä kerätylle palautteelle tehdään?  

10. Onko tähän teemaan liittyen jotakin sellaista, mitä itse haluat tuoda esiin ja pohdittavaksi?  

 

Kiitos!  
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Liite 2. Haastattelurunko – Benchmarkkaus  

Miten arvioidaan toimintaa – miten arvioit Soroptimistiklubin / Zonta -kerhon toimintaa?  

Taustatietoja:  

1. Kerro itsestäsi, kuka olet ja missä vaikutat? Oma työtitteli halutessa.  

2. Mitä teet Soroptimisteissa / Zonta -kerhossa tai toiminnan tittelisi siellä?  

3. Kauanko olet ollut mukana toiminnassa?  

Soroptimistit / Zonta -kerhot:  

4. Kerro hieman toiminnastanne? Mitä teette, miksi teette ja miten usein teette?  

5. Tiedätkö yhteistyökumppaninne ja heidän toimintansa?  

6. Montako jäsentä teillä on?  

7. Miten usein pidätte kokouksia / tapaatte? 

8. Mainostatteko toimintaanne jollain lailla, miten ja missä? 

9. Miten pääsee jäseneksi mukaan? 

10. Mikä on toimintanne suurin haaste / mitkä ovat toiminnan suurimmat haasteet tällä het-

kellä? Miksi?  

Naisten vapaaehtoisjärjestön toiminnan vaikuttavuuden arviointi: 

11. Miten itse ymmärrät toiminnan vaikuttavuuden?  

12. Onko teillä oman toiminnan vaikuttavuuden arviointia tai kiinnitettäkö siihen huomiota?  

13. Jos on, kuka sen tekee? 

14. Milloin sitä tehdään? 

15. Miten sitä tehdään? 

16. Kuinka usein sitä tehdään?  

17. Teettekö tietoisesti kehittämistyötä omaan toimialaansa liittyen? Kerro siitä tarkemmin.  

Tulevaisuus:  

18. Miten itse haluaisit kehittää toimintaanne? Miksi?  

19. Millainen tapa olisi mielestäsi toimiva, jolla voidaan arvioida Soroptimistien / Zontien toi-

mintaa?  

20. Mitä haluaisit tuoda tässä esiin, mitä en ehkä ole huomannut kysyä tai muuten koet mer-

kittäväksi tai tärkeäksi asiaksi eli sana on vapaa.  

 

Kiitos!  
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Liite 3. Kehittämisehdotukset ja niiden tavoitteet  
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