Taivaannaulan jäsenkysely 2013
Taivaannaulan toiminta on mahdollisimman avointa. Tämän takia uusi hallitus kartoitti ensimmäisen
kerran jäsenistön kantoja yhdistyksen toimintaan.

Toteutus
Kysely toteutettiin SurveyMonkey-palvelun avulla. Kaikille jäsenille lähetettiin jäsenten sähköpostilistan
kautta henkilökohtainen linkki kyselylomakkeeseen. Lomakkeessa esitettiin kymmenen kysymystä
yhdistyksen toiminnasta.
Kysymyksissä joko valittiin vaihtoehdoista tai asetettiin niitä tärkeysjärjestykseen. Kysymyksiin tarjottiin
tarvittaessa kommentointimahdollisuus.
Jäsenkyselyn vastausaikaa oli helmikuu 2013. Vastaamattomille lähetettiin kaksi muistutusviestiä kyselystä.
Vastaukset käsiteltiin nimettöminä.

Tulokset
Kyselyyn vastasi 65,7 prosenttia jäsenistöstä.
Kysymysten vastaukset on eritelty alla, lukuun ottamatta muutamia osallistumismaksuja ja
verkkokauppaa koskevia kysymyksiä sekä kommentteja jotka jäävät vain yhdistyksen hallituksen tietoon.
Tärkeysjärjestykseen asettamista vaatineet vastaukset esitetään siinä järjestyksessä, mihin ne
keskiarvon mukaan määräytyvät. Ensimmäisenä oleva vastausvaihtoehto on jäsenistölle kollektiivisesti
tärkein ja viimeisenä oleva vähiten tärkeä.
Vastausvaihtoehdon perässä on kolme numeroarvoa.
Ensimmäinen niistä kertoo, kuinka monta prosenttia jäsenistä sijoitti vaihtoehdon kolmen tärkeimmän
joukkoon (TOP3) ja toinen kuinka monta prosenttia sijoitti sen kolmen vähiten tärkeän joukkoon
(BOTTOM3).
Viimeinen luku on luokituskeskiarvo. Mitä pienempi arvo, sitä tärkeämmäksi asia koettiin ja toisinpäin.

Kysymys 1: Aseta Taivaannaulan tehtävät tärkeysjärjestykseen.
Numero

TOP3

BOTTOM3

Keskiarvo

1. Suomenuskoa koskevan tiedon
jakaminen ja julkaiseminen

71,7 %

8,7 %

2,57

2. Kotimaisten luonnonmukaisten
pyhien paikkojen tunnetuksi
tekeminen ja suojelu

63,0 %

6,5 %

3,13

3. Vuotuisjuhlien ja retkien
järjestäminen

54,3 %

15,2 %

3,33

4. Perinnetaitojen jatkaminen ja
elvyttäminen (työpajat, talkoot,
tutustumisretket)

39,1 %

32,6 %

4,13

5. Keskustelun herättäminen ja
vaikuttaminen yleiseen
mielipiteeseen

43,5 %

34,8 %

4,39

6. Suomenuskoisen kalenterin
julkaiseminen

8,7 %

63,0 %

5,96

7. Kansainvälisten suhteiden
rakentaminen ja ylläpitäminen
vastaaviin järjestöihin

6,5 %

69,6 %

6,20

8. Rahan kerääminen omaa lehtoa
varten

13,0 %

69,6 %

6,30

Kysymys 2: Mitä haluaisit Taivaannaulan olevan kolmen vuoden päästä? Aseta roolit
tärkeysjärjestykseen?
Numero

TOP3

BOTTOM3

Keskiarvo

1. Suomalaisen etnisen
uskonnon laajasti
toimiva kattojärjestö

80,4 %

19,6 %

2,00

2. Suomenuskosta
tiedottava ja tietoa
kokoava taho

84,8 %

15,2 %

2,26

3. Kansallisesti ja
paikallisesti toimiva
suomenuskoisten
tiivis yhteisö

76,1 %

23,9 %

2,61

4. Yhteiskunnallinen
keskustelija

47,8 %

52,2 %

3,54

5. Uskonnollinen
yhdyskunta

8,7 %

91,3 %

4,70

6. Taivaannaulaa ei
tarvita kolmen
vuoden päästä

2,2 %

97,8 %

5,89

Kysymys 3: Minkä alan järjestöjen tai tahojen kanssa Taivaannaulan pitäisi ensisijaisesti pyrkiä tekemään
yhteistyötä tällä hetkellä? Aseta valinnat tärkeysjärjestykseen.
Numero

TOP3

BOTTOM3

Keskiarvo

1. Kansanperinne

82,6 %

4,3 %

2,46

2. Kulttuuriperintö
(säätiöt,
kulttuuriministeriö,
Museovirasto)

56,5 %

8,7 %

3,20

3. Suomen
lähialueiden etniset
luonnonuskonnot

43,5 %

32,6 %

4,15

4. Akateemiset
tutkijat

32,6 %

34,8 %

4,54

5. Arkeologia ja
muinaishistoria

26,1 %

41,3 %

4,78

6. Sukukansat

30,4 %

37,0 %

4,80

7. Kotimainen
luonnonsuojelu

19,6 %

56,5 %

5,26

8. Muut
marginaaliuskonnot

10,9 %

84,8 %

6,80

Kysymys 4: Mitä suomenusko merkitsee sinulle? Valitse sopivin vaihtoehto.
Vaihtoehto

Prosenttia

1. Henkinen identiteetti. Tärkeintä ovat juuret ja
suomenusko henkisenä identiteettinä,
uskonnollisuus ei ole niinkään olennaista.

45,7 %

2. Enemmän kuin uskonto. Tärkeitä ovat
uskonnollisen vakaumuksen ja tapojen lisäksi
elämäntapa, perinteinen kulttuuri ja
kansanperinne.

43,5 %

3. Ensisijaisesti uskonto. Tärkeintä on
henkilökohtainen usko, uskonnolliset
seremoniat ja samanuskoisten seura.

10,9 %

Kysymys 6: Minkä asioiden tulisi kuulua Taivaannaulan vuotuisjuhlien ohjelmaan (valitse kaikki sopivat)?
Vaihtoehto

Prosenttia

Uskonnolliset tavat ja toimitukset

91,3 %

Juhlaruokailu

91,3 %

Musisointi ja laulu

89,1 %

Saunominen

87,0 %

Alustukset ja keskustelutilaisuudet

76,1 %

Perinteiset pelit ja leikit

76,1 %

Työpajat

73,9 %

Muu (täsmennä)

8,7 %

Kysymys 8: Millaisiin kohteisiin tehtäviin retkiin osallistuisit tulevaisuudessa? Valitse kaikki sopivat.
Vaihtoehto

Prosenttia

Luonnonmukaiset pyhät paikat (puut,
kivet, lähteet, vuoret)

95,7 %

Muinaishistorialliset kohteet (esimerkiksi
linnavuoret)

89,1 %

Luonnonsuojelukohteet (esimerkiksi
aarnimetsät)

73,9 %

Perinteinen elämänmuoto (esimerkiksi
perinnetilat)

73,9 %

Kansainväliset retket (esimerkiksi Viron
maauskoiset)

60,9 %

