
Taivaannaulan jäsenkysely 2014

1. Minkä ikäinen olet?

2. Mihin asioihin Taivaannaulan tulisi yhdistyksenä seuraavaksi erityisesti panostaa? Valitse kolme 
tärkeintä.



3. Mitkä pidemmän matkan retkikohteet kiinnostaisivat sinua eniten? 1: Ei kiinnosta lainkaan 2: 
Kiinnostaa jonkin verran 3: Kiinnostaa paljon (4: En osaa sanoa)

1 2 3 Keskiarvo

Baltia 20,45% 45,45% 34,09% 2,14

Metsäsuomalaisten alueet Ruotsissa 6,67% 62,22% 31,11% 2,24

Rajantakainen Karjala 7,14% 23,81% 69,05% 2,62

Saamenmaa 7,14% 42,86% 50% 2,43

Sukukansat Venäjällä 15,56% 42,22% 42,22% 2,27

Viro 12,77% 38,3% 48,94% 2,36

Yhteensä 11,7% 42,64% 45,66% 2,34

4. Minkä alojen ihmisten haastatteluita haluaisit mieluiten lukea Taivaannaulan sivuilta? Valitse 
kolme sopivinta.



5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät painopisteet Taivaannaulan tutkimustyössä ja perinteen 
jatkamisessa lähivuosina? Aseta tärkeysjärjestykseen siten, että 1 on tärkein ja 5 vähiten tärkein.

1 2 3 4 5 Keskiarvo

Elämänkiertoon liittyvät toimitukset (syntymä, 

nimeäminen, avioituminen, peijaiset, jne)
26,92% 19,23% 21,15% 21,15% 11,54% 2,71

Panostaminen perinnetaitojen elvyttämiseen 15,38% 25% 13,46% 15,38% 30,77% 3,21

Perinnettä koskevan yleisesityksen 

julkaiseminen kirjana
17,31% 19,23% 23,08% 15,38% 25% 3,12

Suomen hiisien kartoitus 17,31% 21,15% 26,92% 19,23% 15,38% 2,94

Vuotuisjuhlien kehittäminen 23,08% 15,38% 15,38% 28,85% 17,31% 3,02

Yhteensä 20% 20% 20% 20% 20% 3

6. Minkälaista paikallistoimintaa haluaisit järjestettävän? Valitse kolme sopivinta.



7. Minkälaista ohjelmaa haluaisit tapahtumissa yhteisten toimitusten ohella järjestettävän? Valitse 
kolme tärkeintä.

8. Mitä Taivaannaula merkitsee sinulle? Entä missä näet Taivaannaulan olevan viiden vuoden 
kuluttua? (Otteita vastauksista)

� ”Taivaannaula merkitsee minulle väylää selvittää ja opetella suomalaisten omauskoista perinnettä. Se on myös 
väylä tämänkaltaisten asioiden tuomiselle elämään. Viiden vuoden päästä näen että Taivaannaula on 
merkittävä järjestö Suomessa, jonka suurin osa ihmisistä tuntee. Taivaannaulan sanalla alkaa olla merkitystä 
perinnettä koskevissa asioissa yhteiskunnallisestikin. Taivaannaula järjestää useita vuotuisjuhlia sekä myös 
ihmisten elämänkiertoon liittyviä juhlia.”

�
� ”Taivaannaula merkitsee mahdollisuutta tavata ja olla yhteydessä saman intressipiiriin omaaviin henkilöihin ja 

jakaa tietoa/taitoa/kokemuksia heidän kanssa. Viiden vuoden kuluttua toivon Taivaannaulan toiminnan 
laajentuneen ja vakiinnuttaneen asemansa Suomessa sekä Taivaannaulan tehneen Suomenuskoa tunnetuksi 
maassamme. Toivottavasti myös yhteydenpitoa sukulaiskansoihin ja muihin luonnonuskontojen edustajiin on 
vahvistettu.”

�
� ”Vaikka en vielä tällä hetkellä ole erityisen aktiivinen jäsen (on ollut paljon muita kiireitä), haluaisin kyllä tutustua 

ihmisiin nimien takana. Olette tehneet hyvää työtä tähän saakka tiedotuksen, nettisivujen (face/nettisivut), kiitos 
siitä! Viiden vuoden kuluttua toivon näkeväni toiminnan entisestään laajentuneena ja nykyistä laajemmin 
tunnettuna. Meillä itämerensuomalaisilla ja suomensukuisilla kansoilla on kaunis, rikas ja kiehtova 
kulttuuriperimä uskomuksineen, josta voimme ylpeänä myös kertoa muulle maailmalle.”

�
� ”Olen aika uusi jäsen, enkä ole ehtinyt perehtyä/osallistua vielä toimintaan pintaa syvemmältä. Toiminnan koen 

kuitenkin tärkeäksi ihan yleiselläkin tasolla ja toivonkin, että viiden vuoden kuluttua aktiivisia jäseniä on nykyistä 
enemmän ja toiminta monipuolista sekä paikallisella että maan tasolla.”

� ”Taivaannaula on minulle merkittävä tietämystä keräävä ja julkaiseva taho, joka tuo suomalaisesta 
kansanuskosta kiinnostuneita yhteen ja säilyttää katoavaa kansanperinnettä muun muassa pyhiä paikkoja 
kartoittamalla. Yhteiset tapaamiset tuntuvat myös tärkeiltä, vaikken niihin ole vielä päässytkään. Viiden vuoden 
kuluttua Taivaannaula on toivon mukaan vakiinnuttanut asemansa suomenuskoisten yhteisönä ja kerännyt jopa 
tieteellisesti merkittävän yleisesityksen suomalaisista hiisistä ja vanhoista tavoista.”

�
� ”Taivaannaula on viiden vuoden päästä kasvanut yhteiskunnalliseksi tahoksi, jonka kannanottoja julkaistaan 

aika-ajoin myös valtakunnallisesti varteenotettavissa julkaisuissa. Taivaannaula on verkostoitunut niin 
Suomessa kuin naapurimaissa perinteiden jatkamiseen keskittyneiden tahojen kanssa niin, että Pohjois-
Euroopassa on selkeä perinnetahojen yhteistyöverkosto.”

�
� ”Uskon ja toivon, että viiden vuoden kuluttua Taivaannaula on valtakunnallisesti merkittävä yhdistys, joka 

osallistuu aktiivisesti julkiseen keskusteluun sen toimintakenttää koskettavista asioista ja järjestää monenlaista 
toimintaa ympäri maata.”


