Yhteistä kumppanuutta -hankkeen ja Laitilan kaupungin poikkeusaikojen kysely kolmannen sektorin
toimijoille 2020
Tiivistelmä vastauksista
Vastauksia tuli kaiken kaikkiaan 21 kappaletta. Järjestöjä oli kyselyssä edustettuna kiitettävästi eri
toimialoilta. Ainoastaan kolme toimialaa jäi kokonaan ilman vastauksia. Suurin vastaajamäärä oli
nuorisotoiminnan järjestöiltä sekä liikunta- ja urheilutoiminnasta, kasvatus ja koulutus sekä ympäristön ja
luonnon parissa toimivilta järjestöiltä. ”Jokin muu, mikä?” -vaihtoehto sai yhteensä kahdeksan vastausta,
joten toimialakattavuus kasvoi myös tältä osin.
Poikkeustilan aikana suurin osa vastaajista oli ollut yhteydessä jäsenistöön tai muihin toimintaa lähellä oleviin
tahoihin sähköisesti. Sähköinen yhteydenpito sisälsi niin sähköpostin, kuin sovellusten sekä sosiaalisen
median hyödyntämistäkin. Noin neljännes vastaajista vastasi, etteivät ole olleet yhteydessä jäsenistöönsä tai
muihin toiminnassaan mukana oleviin tahoihin.
Kymmenen prosenttia vastaajista ilmoitti, että ovat voineet jatkaa fyysistä läsnäoloa vaativia tapahtumia tai
toimintoja. Nämä lähitapaamiset oli jokainen järjestetty pienryhmissä, yleisten ohjeistusten mukaisesti.
Suurin osa oli puolestaan siirtänyt tapahtumiaan (ml. kokoukset) taikka jättänyt ne kokonaan järjestämättä.
Noin kolmasosa oli kehittänyt tai järjestänyt korvaavaa- tai etätoimintaa, taikka siirtynyt digitaalisiin
palveluihin. Puhelinpalvelut sekä sosiaalisen median kautta järjestettyjen toimintojen kautta pyrittiin
paikkaamaan lähitoimintojen puutetta sekä tarjoamaan apua sitä tarvitseville. Verkkotapaamisilla ja
etätehtävillä pidettiin väkeä mukana toiminnassa.
Hieman yli 40 % vastaajista oli löytänyt uusia kehittämisideoita ja toiminnan kohderyhmiä. Lähes
poikkeuksetta näissä oli kyse virtuaali- ja verkko- ym. sähköisten toimintojen tuomisesta normaalin
toiminnan lisäksi ja täydennykseksi.
Taloudelliseen tukeen tai muunlaiseen apuun ei kokenut tarvetta tasan puolet vastaajista. Vajaa viidesosa
vastasi avun olevan tarpeen ja kolmanneksen vastaajista mukaan avun tarvetta todennäköisesti vielä tulee.
Taloudellisen avun tarpeesta ilmoittaneille syy rahojen vähyyteen johtui pääasiassa varojenkeruu
tapahtumien peruuntumisesta. Monille toimijoille erilaiset varojenhankintatoiminnot ovat elintärkeitä
vähintään toiminnan kehittämiseksi, mutta toisinaan myös jo perustoiminnan ylläpitämiseksi. Toinen suuri
ongelma koski tiloja ja niistä aiheutuneita kuluja tai muita hankaluuksia. ”Lisätietoja” -kohdassa oli mainittu
esimerkiksi ”tilojen tarve” sekä mm. ”toimitilat”, joten tiloihin liittyy taloudellisten ongelmien lisäksi
todennäköisesti siis myös muunlaisia haasteita.
Kysyttäessä miten kaupunki voisi toimia toisin, mikäli koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan kaltainen
tapahtuma toistuu esimerkiksi toisen virusaallon merkeissä, vastauksia saatiin 14 kpl. Useassa vastauksessa
esitetiin toive siitä, että kaupunki pitäisi enemmän yhteyttä etäyhteyksin kolmanteen sektoriin esimerkiksi
tiedon jakamisen ja yhteistyön merkeissä, sekä hyödyntämällä enemmän kolmannen sektorin toimijoita.
Useampi vastaus käsitteli myös siitä toivetta, että edes joitakin urheilu- ja liikuntapaikkoja pidettäisiin auki.
Erityisesti vanhusten, lasten ja yksinäisten sosiaalisiin toimintoihin toivottiin myös apua ja kaupungin sekä
kolmannen sektorin yhteistyötä.
Vapaa sana ja palaute -osiossa toivottiin muun muassa selkeämpää tiedottamista kaupungin toiminnasta
sekä esimerkiksi lupahakemuksista ja avustusten liitteistä. Akuutti tila-asia tuli esille myös tässä osiossa sekä
toivottiin myös kevyempää byrokratiaa. Yhteistyötä toivottiin niin kunnan sisällä, kuin kunnan rajatkin
ylittävässä laajuudessa kunta- ja järjestötasoilla. Kovin suurta kritiikkiä kaupungin toiminta ei saanut ja
kutsuttiinpa järjestökoordinaattori erääseen yhdistykseen kahvillekin.

