
 

 

Jyväskylän Aallon talkookyselyn tulokset ja yhteenveto 

 

Talkootyö on seuramme tärkeä työmuoto. Tavoitteenamme on kehittää talkootyötä jäsenistöämme 
kuunnellen ja samalla tehdä siitä näkyvämpää ja organisoidumpaa toimintaa. Elokuussa 2022 
seuramme teki talkookyselyn valmennusryhmilleen. Kyselyyn vastasi 80 henkilöä ja lähes kaikki 
valmennusryhmät olivat edustettuina.  

 

Eniten talkootyötä ollaan valmiita tekemään kotikisojen varmistamiseksi (68%). Kausimaksujen 
alentamiseksi tehtävä talkootyö sai toiseksi eniten kannatusta ja myös kisakulujen ja leirikulujen 
kattamiseen oltiin halukkaita. Grafiikka osoittaa talkootyön tarkoituksena hyväksyttävät toimet ja 
niiden suosion. 

 

 

Talkoomuodoista kisajärjestelyt ja toimitsijatehtävät saivat eniten (73%) kannatusta. Kyselyn 
vaihtoehdot koottiin jo tällä hetkellä seurassamme toteutuneista projekteista. Esimerkiksi 
Keskimaan Prismoissa on ollut inventaariotyötä ja pahvin keruuta sesonkiaikoina. Seuravuorolla 
sunnuntaisin valmennusryhmien vanhemmat jakavat saattajarannekkeita uimakoululaisten 
vanhemmille. Muuta talkootyötä oltaisiin halukkaita tekemään alla olevien kuvaajien mukaisesti: 

 



 

 

 

 

Kuinka paljon jäsenistö oli valmis tekemään talkootyötä? Kolmannes olisi valmis osallistumaan 
talkootyöhön 9-15 h verran vuodessa ja viidennes vastaajista oli valmiita käyttämään aikaa yli 15h. 
Tulostaulussa n tarkoittaa kyselyyn vastanneiden henkilömäärää. 

 

 

 
Vapaamuotoisina terveisinä nostettiin seuraavia ajatuksia, joiden perusteella voidaan luoda 
jäsenistön toivoma talkookulttuuri.  

- Sekä vapaaehtoisuus että velvoittaminen talkootoimintaan nousivat vastauksissa 
esille. Niille, jotka eivät osallistu talkootyöhön ehdotettiin rahallista vaihtoehtoa.  

- Talkootulot toivottiin ohjautuvan suoraan joukkueelle tai jopa yksittäiselle uimarille. 
Ryhmille toivottiin selkeästi kohdetta, mihin talkoovaroja kerätään; vinkattiin muualla 
olevan oma budjetti, tili ja jopa rahastonhoitaja. 

- Talkootyötä ei koettu tärkeäksi ryhmässä, joka ei kilpaile. Jotkut eivät koe, että 
talkoita tehdään itseä/ryhmää varten tai että on edes tietoa siitä, mihin rahat 
menevät. Ryhmälle kerättävästä rahasta ei katsottu olevan itselle hyötyä, jos lapsi 
vaihtaa ryhmää ennen kuin rahoja ehditään käyttämään. 



 

 

- Talkootyö koettiin tärkeäksi osoittamaan harrastavalle lapselle vanhemman 
kiinnostusta lapsen harrastusta kohtaan. Lisäksi sellaisia talkoomuotoja toivottiin, 
johon harrastaja (lapsi) voi itse osallistua.  

- Kisajärjestelyihin osallistumista toivottiin rahallista korvausta samalla tapaa kuin 
muista ulkopuolisista talkootöistä.  

- Talkoita toivottiin järjestettävän tasaisesti vuoden aikana; niistä toivottiin 
tiedotettavan riittävän ajoissa, ja talkoolistat toivottiin kaikkien nähtäville. 
Talkootöihin osallistuville ehdotettiin hyvää ohjeistusta madaltamaan osallistumista.  

- Seuraavassa esiin nousseita ideoita talkookohteista: 

- lapsiparkkitoiminta harrastusaikana sisaruksille tai lapsiparkin 
järjestäminen muissa tapahtumissa,  

- sponsorointi ja kumppanuudet junioritoimintaan,  
- kahviotoimintaa kisojen yhteydessä 
- kakkutukkun tuotteiden myynti 

 

Lämmin kiitos kaikille talkookyselyyn vastaneille. 

Saatujen vastausten perustella lähdetään miettimään ja  kehittämään seuramme talkootyötä, sen 
tekemisen kulttuuria sekä jalkauttamaan toimintaa ryhmätasolle.  

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin uintiaiheinen tuotepalkinto. Onnetar suosi tällä kertaa 
Johanna Paanasta.  

 

 


