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SSYL:N JÄSENKYSELY 2020 

• SSYL:n jäsenkysely järjestettiin 15.9.–15.10.2020.  

• Jäsenkyselyyn vastasi 22 liiton 27:stä jäsenyhdistyksestä (81%).  

• SUURI KIITOS KAIKILLE KYSELYYN VASTANNEILLE! 

• Vastauksia kaikkiaan 30, kun osa yhdistyksistä antoi useamman 
vastauksen.  

• Kysely oli suunnattu jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja 
hallituksille. 

• Kyselyn tavoitteena oli selvittää jäsenyhdistysten toiveita ja 
tarpeita suhteessa liiton tarjoamaan kulttuuritarjontaan, liiton 
viestintään ja muuhun yhteistyöhön liiton ja jäsenjärjestöjen 
välillä.  

• Suurimmassa osassa yhdistyksiä kyselyyn oli vastannut 
puheenjohtaja tai puheenjohtaja ja sihteeri, osassa sihteeri tai 
koko hallitus yhteistyössä.  



KYSELYSTÄ:  

Kysely oli rajattu viiteen osa-alueeseen: 

 

• 1. Yleistä yhdistyksestä 

• 2. Kulttuuri 

• 3. Saksan kielen aseman kohentaminen 

• 4. Tiedotus 

• 5. Muuta 

 



1. YLEISTÄ YHDISTYKSISTÄ 

• Vastanneista yhdistyksistä vanhin on perustettu 1957 ja 
nuorin 2005. Monet yhdistykset ovat vanhempia kuin 
Liitto. 

• Liitto perustettu 1983, jäseniä n. 2 500. 

• Ystävyyskaupungit: suurimmalla osalla yhdistysten 
kotipaikkakunnista on ystävyyskaupunki Saksassa. 

• Yhdistysten kieli: osassa suomi, osassa saksa, osassa 
suomi ja saksa. 

• Hallituksissa 4-9 jäsentä. 

• Jäsenmäärä: 16 – 230 (muutama vastannut, että 
”vähäinen jäsenmäärä, nukkuva yhdistys”) 

• Ei kattavaa tietoa, koska kaikki eivät vastanneet 
yleistietoihin yhdistyksestä. 

 

 



2. KULTTUURI 



2. KULTTUURI 

• Vastanneet kokivat pääsääntöisesti Liiton tarjoaman 
kulttuuriohjelman hyvänä ja tarkoituksenmukaisena.  

• Jäsenmäärältään keskikokoiset ja isommat jäsenyhdistykset 
järjestävät enemmän omaa tai Liiton tarjoamaa 
kulttuuriohjelmaa ja heillä on myös enemmän osallistujia 
tilaisuuksissa.   

• Suuri osa vastanneista piti Liiton tarjoamia kulttuurikiertueita 
hyvin tärkeinä, koska pienillä yhdistyksillä ei olisi varaa järjestää 
sellaisia yksin.  

• Saksalaisten esiintyjien kulttuurikiertueita pidettiin tärkeinä ja 
niiden ohjelmaa hyvänä, riippumatta siitä oliko tilaisuuksia 
järjestetty yhdistyksessä vai ei.  

• Kulttuurikiertueen tai Kulttuurilistan luentoja, aiheita ja 
ohjelmatarjontaa pidettiin hyvänä (suurin osa vastauksia).  

• ”Enemmän musiikkitarjontaa”. 

 



2. KULTTUURI 

• Syynä sille, ettei tarjontaa oteta vastaan, oli pelko, 

että ollaan liian pieni yhdistys, ei saada yleisöä 
paikalle, ei ole tiloja, eikä järjestäjiä, eikä se, etteikö 

ohjelma itsessään olisi kiinnostava. 

• Osa vastanneista toivoi enemmän yhteistyötä 

muiden lähiyhdistysten kanssa .  

• Yhtenä ajatuksena nousi esille idea, saada Liitolta 

tukea tällaiseen yhteistoimintaan. Osa vastanneista 

taas ei ollut kiinnostunut tekemään yhteistyötä 

muiden kanssa.  

 



2. KULTTUURI 

• Jäsenmatka sai hyvää palautetta ja se on koettu 
tärkeänä. Monesta yhdistyksestä on ollut jäseniä 

mukana, jotka ovat olleet jäsenmatkaan tyytyväisiä. 

• Jäsenmatkan ohjelma on koettu mielenkiintoisena, 

kohteet hyvänä ja myös verkostoituminen muiden 

yhdistysläisten kanssa tarpeellisena. Jäsenmatkoja 

toivotaan järjestettävän myös jatkossa.  

• Uutena ideana jäsenmatkan järjestäminen myös 

muille paikkakunnille saksalais-suomalaisissa 

jalanjäljissä esim. Turkuun.  



2. KULTTUURI 

• Tag der deutschen Sprache -tapahtuma oli osalle 
tuttu ja kiinnostava, osalle ei. Osaa kiinnosti muiden 

yhdistysten jäsenten tapaaminen ja oman 

yhdistyksen ”mainostaminen” sekä muu ohjelma.  

• itse tapahtuma koettiin hyvänä, muttei nähty, että 

päästäisiin osallistumaan tai haluttaisiin osallistua. 

(Tässä Liiton tulee vielä miettiä, miten saada 

tapahtumasta mielenkiintoinen myös koko 

jäsenistölle). 

• Beutelin esitelmiä järjestetään yhdistyksissä runsaasti 
ympäri maata. 

 



2. KULTTUURI 

• Osa yhdistyksistä toivoi enemmän suomenkielistä 

ohjelmaa, osa enemmän saksankielistä. Osalle 
jäsenistöä tärkeää saada nimen omaa 

saksankielistä ohjelmaa, osassa yhdistyksiä jäseniä, 

joiden saksankieli ei riitä ymmärtämään täysin 

saksankielistä ohjelmaa. (Tärkeää tarjota suomen- ja 

saksankileistä ohjelmaa). 

 



3. SAKSAN KIELEN ASEMAN 
KOHENTAMINEN 



3. SAKSAN KIELEN ASEMAN 
KOHENTAMINEN 

• Suuri osa yhdistyksistä piti tätä osa-aluetta hyvin 

tärkeänä omassa ja Liiton toiminnassa.  

• Omat saksankieliset kantapöytä-illat osa monen 
yhdistyksen toimintaa. 

 



3. SAKSAN KIELEN ASEMAN 
KOHENTAMINEN 

• Osa yhdistyksistä jakaa stipendejä saksan lukiojoille 
(koululaisille).  

• Joissain yhdistyksissä yhdistyksen edustaja on käynyt koulujen 
kielivalintatilaisuuksissa. 

• Ystävyyskoulut ja toiminta ystävyyskaupungin kanssa on 
monessa yhdistyksessä tai monella paikkakunnalla tärkeää. 

• Osa yhdistyksiä kutsuu Liiton toiminnanjohtajan kouluissa 
järjestettäviin oppilasvaihto-infoihin. 

• Osalla yhdistyksiä on omat oppilasvaihtoverkostonsa, esim. 
koulujen tai paikallisten verkostojen kautta.  

• Osa ei tee yhteistyötä Liiton kanssa Liiton oman 
oppilasvaihtotoiminnan osalta, eikä tunne sitä hyvin.  

• Osa tiedottaa Liiton oppilasvaihdosta omissa verkostoissaan. 

 



3. SAKSAN KIELEN ASEMAN 
KOHENTAMINEN 

Uusia ideoita:  

• saada nuoria kiinnostavia saksan kielen 

”lähettiläitä” kouluihin kiertämään, 

• yhteistyö muiden saksankielisten (Sveitsi, Itävalta) 

ystävyysseurojen kanssa; yhteisiä tilaisuuksia 

• toivotaan, että firmat toisivat esille saksan kielen 

tärkeyttä kaupankäynnissä. 

 



4. TIEDOTUS 



4. TIEDOTUS 

• Jäsenlehti Silta-Brücken sisältö koettiin monipuoliseksi ja 
mielenkiintoiseksi.  

• Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä lehteen. 

• Koettiin hyvänä, että lehti ilmestyy paperiversiona. 

• Koettiin tärkeänä, että yhdistysten menovinkit ovat 
lehdessä. 

• Ideoita lehden suhteen: mm. enemmän 
henkilöhaastatteluja, suurlähetystöltä ja 
kauppakamarilta juttuja lehteen, liian ”tosikkomainen”, 
enemmän vitsejä, enemmän yhdistysten omia juttuja tai 
yhdistysesittelyjä lehteen. (Lehden toimitus ottaa 
mietintään, että saataisiin 2021 alkaen joka lehteen 1-2 
jäsenyhdistyksen esittely).  

 



4. TIEDOTUS 

• Liiton verkkosivuja vastannet yhdistykset käyttävät vain 
harvoin tiedotukseen, samoin Facebook-sivuja.  

• Harvoilla yhdistyksillä on omat verkkosivut.  

• Yhdellä yhdistyksellä on omat sivut Liiton kotisivun 
alasivuna.  

• Omista tilaisuuksista tiedotetaan useimmiten 
paikallislehdessä sekä sähköisillä jäsentiedotteilla että 
jäsenkirjeillä niille, joilla ei ole sähköpostia. Jotkut 
tiedottavat kaupungin tapahtumakalenterissa. 

• Liiton kuukausittainen yhdistysviesti puheenjohtajille ja 
sihteereille koetaan erittäin toimivaksi ja hyväksi. 

• Viestintä Liiton ja yhdistysten välillä koettiin riittävänä. 

• Koronan ”ansiosta” toimintaa digitalisoidaan osassa 
yhdistyksiä enemmän ja sen tärkeys korostuu. 

 



5. MUUTA 



5. MUUTA 

• Jäsenyhdistykset kertoivat koronatilanteen 

aiheuttamista muutoksista ja huolista.  

• Koronan takia suuri osa tilaisuuksista on kevään ja 

syksyn osalta peruttu, eivätkä hallituksetkaan ole 

päässeet kokoontumaan.  

• Osa yhdistyksistä on voinut järjestää pienimuotoista 

ohjelmaa.  

• ”Uusi normaali”: enemmän kokouksia ja tilaisuuksia 

etänä. 

• ”Korona häipyköön!” 

 



5. MUUTA 

• Huoli yhdistysten jatkuvuudesta; jäsenistön ikä 

(iäkästä jäsenistöä) ja pula toimijoista ja tekijöistä.  

• Osa puheenjohtajista ja yhdistysten muista 

toimijoista kokee ylikuormittumista ja huonoa 

omaatuntoa, kun eivät yksin tai muutaman ihmisen 

voimalla pysty hoitamaan yhdistyksen asioita 

haluamallaan tavalla.  

• Kevään virtuaaliset tapaamiset muiden yhdistysten 

edustajien kesken koettiin positiivisena 

vertaistukena.  

 

 

 

 



6. YHTEENVETONA 

• Yhdistykset tyytyväisiä kulttuuritarjontaan, vaikkeivät sitä 
mahdollisuutta käyttäisikään (kulttuurikiertue, 
kulttuurilistan luennot, jäsenmatka). 

• Tag der deutschen Sprache -tapahtuma 
kiinnostavammaksi yhdistyksille ja jäsenistölle.  

• Nykyinen stipendi- ja toiminta-avustus tarpeellinen 
monelle yhdistykselle. 

• Osa yhdistyksistä erittäin hyvin perillä Liiton tarjonnasta ja 
osallistuu monipuolisesti. Viestintä ja yhteistyö Liiton ja 
yhdistysten välillä on jatkuva ja hyvä, osa yhdistyksistä ei 
taas ole niin tietoinen esim. kulttuuritarjonnasta jne.  

• Miten Liitto voi enemmän tukea myös näitä, usein 
jäsenmäärältään pienempiä, yhdistyksiä? 

 

 



KIITOS! 

• Lämmin kiitos kaikille teille, jotka otitte aikaa ja 

vastasitte kyselyyn! 

• Liiton hallitus tulee käsittelemään kyselyn tuloksia 

tammikuun hallituskokouksessaan.  

• Yhdistyksissä eri puolilla maata tehdään paljon 

hienoa työtä saksan kielen ja kulttuurin edistämisen 

puolesta Suomessa. 

• Liitto pyrkii toimimaan jäsenyhdistysten tarpeiden ja 

toiveiden mukaisesti! 


