MKN Jäsenkysely 2022
Tulevaisuuden järjestö - ytimessä osaaminen ja
uusi osallisuus -hanke

Jäsenstrategian jäsenkysely
• Maaliskuussa 2022, ennätykselliset 535 vastausta.
• Jäsenkyselyä käytetään pohjana MKN jäsenstrategian
laadinnassa, mutta myös toiminnan suunnittelussa.
• Vastauksissa näkyy korona-aika, huoli tulevaisuudesta,
mutta myös positiivisia asioita kuten laaja paikallinen
yhteistyö, yhteisöllisyyttä, yhdessä tekeminen ja kylän
kehittäminen-

Tulevaisuuden järjestö -hankkeen ”tulokset” sisällytetään
Maa- ja kotitalousnaisten pidemmän aikajänteen
strategiseen työhön sekä toimintaan.

Taustakysymykset

Vastausten jakaantuminen piirikeskuksiin
Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

9%

Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

6%

Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

31%

Itä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

10%

Keski-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

5%

Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirkeskus

7%

Lapin maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus
Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

24%

Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus

8%
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Vastaajien taustatietoa
• Suuri osa vastaajista (49 %) asettuu ikähaarukkaan 4664-vuotias, toiseksi suurin ryhmä (41 %) ikäluokkaan yli
65-vuotias. Noin 10 % vastaajista on alle 45-vuotiaita.
Alle 10 % vastaajista on 18-30-vuotias.
• Jäsenmääristä noin 21 % ilmoittaa, että heillä on
yhdistyksessä yli 100 jäsentä ja 23 % ilmoittaa
jäsenmääräksi 61-99. Suurin osa vastaajista (44 %)
ilmoittaa jäsenmäärän olevan 26-60. 12 % vastaajista on
alle 25 jäsenen on yhdistyksessä.

51% vastaajista ilmoittaa olevansa yhdistyksen luottamustehtävissä
tällä hetkellä
puheenjohtaja

24%

varapuheenjohtaja

6%

sihteeri

26%

rahastonhoitaja

18%

jäsenvastaava

viestintävastaava

7%

Muut luottamustehtävät mm.
• Toiminnantarkastaja, muonitus,
emäntä, astian vuokraus,
viestintä

2%

hallituksen / johtokunnan jäsen

38%

muu luottamustehtävä, mikä
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14. Onko yhdistyksessäsi aktiivista jäsenhankintaa?
Vastaajien määrä: 492
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Yhdistystoiminnan veto- ja pitovoima

Miksi alkujaan henkilö on liittynyt maa- ja kotitalousnaisiin
mielenkiintoinen toiminta

34%

mahdollisuus osallistua yhteiseen toimintaan

52%

tuttujen houkuttelemana

jäsenetujen vuoksi

49%

6%

jokin muu, mikä
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Vastaajien määrä: 527, valittujen vastausten lukumäärä: 810
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Jokin muu, mikä:
• Eniten vastauksia; kyse ns.
äidiltä tyttärelle siirtyneestä
perinteestä.
• Tutustuminen kyläläisiin ja
paikkakunnan ihmisiin, uusia
ystäviä on myös monella
syynä.
• Kylän, paikkakunnan
kehittäminen, mielenkiintoisia
teemoja, sekä kuuluu maatalon
emännän oikeuksiin/
velvollisuuksiin.
• Kiinnostus teemoihin.

Mikä pitää mukana toiminnassa
• Eniten vastauksia: mukava porukka, yhteisöllisyys, ystävät sekä mukavaa
kiinnostavaa yhteistä tekemistä.
• Osassa vastauksia (n. 15 kpl): ei mikään, velvollisuudentunne tai että ei koe
saavansa mitään jäsenyydestä mutta ei vaan ole saanut aikaiseksi erota.
• Joissakin vastauksissa todettiin, että korona on lopettanut/ vaikuttanut
toimintaan oleellisesti.
• Joissain määrin vastauksissa oli nostettu jäsenedut, kuten ruokakurssit,
esille.

19% vastaajista ilmoitti harkinneensa eroamista yhdistyksestä kahden
viimeisen vuoden aikana, syiksi ilmoitettiin:
ajan puute

22%

kiinnostuksen
puute

13%

oma
elämänvaihe

23%

yhdistyksen
toiminnan
vähäisyys

45%

ilmapiiri

jäsenmaksu

Jokin muu, mikä:
• Ei tunne kuuluvansa porukkaan.
• MKN Keskus on jäänyt etäiseksi, ei tiedetä
mitä tekee.
• Väsyminen ja ikääntyminen.
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jokin muu,
mikä

26%
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Vastaajien määrä: 108, valittujen vastausten lukumäärä: 166

50%

Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa
kyllä

45%

ei

16%

en osaa sanoa

39%
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Vastaajien määrä: 527
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Kenen kanssa tehdään yhteistyötä
• Martat, kyläyhdistys,
maamiesseura, seurakunta,
kunta, MTK, 4H,
metsästysseura,
kotiseutuyhdistys/
nuorisoseura, SPR.
• Muut maa- ja kotitalousnaiset.
Yhteistyössä järjestetään retkiä,
kahvituksia vierailuja, tapahtumia,
muonitusta, sadonkorjuujuhlia,
näyttelyitä, saunailtaa…
Vastaajien määrä 234

Yhdistyksen vahvuus - Yhdistyksen toiminnan suurin haaste
VAHVUUS
• Aktiivinen hallitus/johto, aktiiviset
jäsenet/toimijat, hyvä puheenjohtaja
• Yhteishenki, yhteisöllisyys,
samanhenkisyys
• Eri-ikäisiä toimijoita, saatu viime vuosien
aikana myös nuoria mukaan
• Kiinnostavat tapahtumat, retket, kurssit
• Yhteinen rakennus
• Ei osaa sanoa
Vastaajien määrä 334

HAASTE
• Jäsenten ikääntyminen
• Saada nuoria mukaan toimintaan
• Korona
• Pieni jäsenmäärä
• Jäsenten aktivoiminen
• Rahan puute
Lisäksi yksittäisissä vastauksissa mm.
jäsenmaksujen suuruus, sisäänpäin kääntynyt
ilmapiiri, viestinnän puute, yhdistyksen
suunnan puuttuminen, liian vähäinen
yhteistyö PA:n kanssa, PA:lle maksettava
jäsenmaksu suhteettoman suuri,
tietotekniikan puute.
Vastaajien määrä 386

Toiveita yhdistykselle, piirikeskukselle ja Keskukselle

Minkälaista toimintaa toivot yhdistykseltäsi
•
•
•

•
•
•
•

Pääosin toiveet ovat konkreettisia ja toteutettavia. Vastaajat toivovat että tapahtumia, retkiä
kursseja ja luentoja järjestettäisiin. Teamsin välityksellä toteutettua toimintaa.
Säännöllisiä tapaamisia.
Korona-ajan hiljaiselo näkyi useassa vastauksessa. Monet toivoivat paluuta aikaan ennen
koronaa. Joissakin vastauksissa todettiin että toiminta on hiipunut jo ennen koronaa ja sen
jatkumista pelätään.
Yhteisöllisyyttä ja sen vahvistamista toivottiin laajasti. Yhdessä tekemistä, myös muiden
yhdistysten kanssa.
Useat mainitsivat toivovansa nuoria kiinnostavaa toimintaa.
Osan mielestä toiminta on nykyisellään hyvä ja osa ei osannut kertoa mitä toivoo.
Esitettyjä ehdotuksia esim. riistaruoka-, ruisleipä- ja karjalanpiirakkakursseja, luontoon,
ravintoon, terveyteen, hyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen liittyvää toimintaa, ekologinen siivous,
kukkaniittyjen kylvöä, yhteistä digiloikkaa, käsityöt, tupaillat, yhteisiä matkoja, teatterimatkoja,
bingo, liikuntatapahtumia, kulttuuria, luontoon liittyviä aiheita, mummupalvelua,
hyväntekeväisyyttä, kotieläimiin, puutarhaan ja ympäristövastuuseen liittyvää toimintaa,
talkootyötä, ompeluseuroja, vertaisryhmä maatalouden parissa työskenteleville, teemaillat,
kampanjat.

Vastaajien määrä: 333

Minkälaista toimintaa toivot MKN piirikeskukselta
• Useissa vastauksissa toivottiin tapahtumia ympäri maakuntaa, piirikeskuksen jalkautumista
kentälle.
• Toivottiin enemmän näkyvyyttä piirikeskuksilta niin jäsenille kuin alueilla yleisesti. Asioista
enemmän ja näkyvämmin tiedottamista.
• Retkiä, matkoja, tapahtumia sekä kampanjoita, neuvontaa, kursseja ja koulutusta, myös
etäyhteyden välityksellä.
• Yhteisiä toimintapäiviä, hyvinvointipäiviä peräänkuulutettiin.
• Ehdotettiin myös kohtuullisimpia hintoja niin kursseille kuin retkille.
• Moni vastaajista totesi ettei osaa sanoa mitä toivoo.
• Osassa vastauksia todettiin, että nykyinen piirikeskuksen alue on niin laaja että piirikeskus
on jäänyt vieraaksi ja henkilökuntaa ei tunneta.
Vastaajien määrä 298

Minkälaista toimintaa toivot MKN Keskukselta
• Keskuksen toiminta koetaan ruohonjuuritasolta tarkasteltuna etäiseksi. Tämä näkyi monessa
vastauksessa.
• Keskuksen toiminta on usealle epäselvä, mikä näkyy vastauksissa myös siinä että ei osata
sanoa mitä toivotaan.
• Keskukselta toivotaan enemmän näkyvyyttä ja maaseudun asioiden esille nostamista
valtakunnallisesti, vaikuttamista pienten kyläyhteisöjen hyväksi, kannustusta maaseudun
asukkaille. Innostavaa vaikuttamista.
• Julkisuuskuvan kirkastamista, teemat ja linjaukset ovat hyviä, toiminnalle pitää saada
näkyvyyttä.
• Ruoantuotannon tunnetuksi tekeminen ”vauvasta vaariin”.
• Toivotaan suuntaviivoja yhdistysten toiminnalle, Keskuksen teemoja pidetään tärkeinä,
maanlaajuisia kampanjoita peräänkuulutetaan.
• Toki myös toivotaan tapahtumia, retkiä, kursseja, seminaareja, webinaareja ym.
Vastaajien määrä 235

Miten näet järjestön muuttuvan seuraavan 10 vuoden kuluessa
• Vastauksissa näkyy huoli oman yhdistyksen sekä koko järjestön tulevaisuudesta,
pelätään että ellei jäsenmäärä nuorru, niin toiminta loppuu.
• Toiminnan tulee uudistua, muuten hiipuu.
• Toivotaan, että jatkaa suomalaisen ruoan puolustamista.
• Toiminta siirtyy verkkoon.
• Kaupunkilaiset/monipaikkaiset ihmiset tulevat vahvemmin mukaan toimintaan.
• Yhteisöllisyyden vahvistajana, tehdään enemmän yhteistyötä muiden järjestöjen
kanssa.
• Ajan hermolla on oltava, on valittava mitä tehdään ja otettava kantaa, kaikkia ei voi
miellyttää.

Arvio muutoksen suunnasta jäsenyyden rakenteessa seuraavan
10 vuoden kuluessa
nykyinen jäsenyysmalli

61%

valtakunnallinen suorajäsenyys

22%

lyhytkestoinen sitoutuminen esim. kampanjaan, pop up

33%

digijäsenyys

jokin muu, mikä?
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Vastaajien määrä: 446, valittujen vastausten lukumäärä: 644
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Miten järjestö voisi houkutella uusia jäseniä tulevaisuudessa?
• Mainostaminen, näkyvyyden lisääminen, tiedottaminen toiminnasta, somekanavien
käyttö.
• Kiinnostavaa, monipuolista toimintaa, eri-ikäisille, kursseja.
• Nimen muuttaminen paremmin vastaamaan nykyaikaa.
• Toiminta enemmän kiinni nykyajassa.
• Kurssiehdotuksia mm. pukeutumis-, ihonhoito-, nettineuvonta, terveysteemoja,
jumpat, ruoka- ja hyvinvointikurssit, varautuminen.
• Mietittävä ensin ketä haluamme jäseniksi.
• Hyviä jäsenetuja.
• Valtakunnallinen suorajäsenyys voisi olla vaihtoehto jos omalla paikkakunnalla ei
ole yhdistystä.
• Sen kun tietäisi!
Vastaajien määrä 284

