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Mikä Yhteisöverstas? 

Yhteisöverstas on Suomi-Seura ry:n tarjoama palvelu ulkosuomalaisyhteisöille. Verstas tarjoaa yhteisöille 
paikkoja ja mahdollisuuksia ajatusten, ideoiden ja vertaistuen jakamiseen. Ajatus Yhteisöverstaasta syntyi 
ulkosuomalaisyhteisöjen aktiivien kanssa käydyistä keskusteluista. Valtaosa ulkosuomalaisyhteisöistä toimii 
vapaaehtoispohjalla. Yhteisöille järjestetyissä tilaisuuksissa sekä kahdenvälisissä keskusteluissa 
vapaaehtoistoimijat ovat esittäneet toiveita kokemusten jakamisesta ja vertaistuesta muiden 
ulkosuomalaisyhteisöjen kanssa. Yhteisöverstas vastaa omalta osaltaan ulkosuomalaisten toiveeseen.  

Yhteisöverstaaseen kootaan asiantuntevia, kokemuksellisia, ohjeellisia ja tarinallisia tuotoksia (esim. 
kirjoituksia, videoita, kuvakoosteita) onnistuneesta ulkosuomalaisyhteisötoiminnasta. Verstas julkaistaan 
sähköisenä, joten sitä on helppo päivittää, tarkentaa ja laajentaa tarpeen mukaan. Näin verstas voi toimia 
elävänä dokumenttina ja inspiraation lähteenä nykyisille ulkosuomalaisyhteisöille ja sellaista 
suunnitteleville. Osa verstaasta järjestetään webinaareina ja verkossa tapahtuvina vertaistukikeskusteluina. 
Yhteisöverstas muodostuu kolmesta itsenäisestä, kuitenkin toisiinsa peilaavista kokonaisuuksista, jotka 
ovat:  

1) Selvitys ulkosuomalaisyhteisöjen merkityksestä, toiminnan muodoista ja tarpeista  
2) Ideapankki, joka pitää sisällään kirjoituksia ulkosuomalaisyhteisöiltä sekä Suomi-Seuran 
avustuksen käyttöön liittyvistä hankekuvauksista 
3) Lataamo, joka tarjoaa tukea yhteisön hyvinvointiin ja vapaaehtoistyössä jaksamiseen 

Parhaat asiantuntijat onnistuneesta ulkosuomalaisyhteisötoiminnasta löytyvät ulkosuomalaisyhteisöistä 
maailmalta. Suomi-Seura ry teetti Yhteisöverstasta varten keväällä 2022 sähköisen kyselyn, johon vastasi 29 
ulkosuomalaisyhteisöä eri puolilta maailmaa. Tässä Yhteisöverstaan selvitysosassa esitellään kyselyn 
vastauksia.  

Erityisen vahvasti Suomi-Seura ry:n kyselyn vastauksissa nousee esiin huoli nykyisten yhteisöaktiivien 
jaksamisesta. Muita tärkeitä teemoja ovat uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen, mielenkiintoisten 
tapahtumien järjestäminen sekä jäsenten osallistaminen yhteisön toimintaan. Monet yhteisöt kaipaavat 
erityisesti nuorta polvea mukaan. Myös informaation kulku yhdistyksen asioista ja tapahtumista eri 
kohderyhmille pohdituttaa monia, mukaan lukien tieto itse yhdistyksen olemassaolosta uusille 
paikkakunnalle muuttaville. Kyselyssä moni yhteisö lisäsi vastauksiinsa esimerkkejä, joita on vastaajien 
luvalla poimittu tähän selvitykseen mukaan. Esimerkit on lisätty tekstiin kursiivilla sisennettynä.  

Yhteisöverstaan selvitysosan lähteinä on käytetty myös Siirtolaisuusinstituutin Muuttuva ulkosuomalaisuus. 
Kyselytutkimus maastamuutosta ja ulkosuomalaisuudesta (Hovi, Tervonen, Latvala, White 2021 ja Suomi-
Seura ry:n teettämää kyselytutkimusta Merten takana kotimaa – Mitä ulkosuomalaiset ajattelevat 
identiteetistään ja suhteestaan Suomeen sekä nykyiseen asuinmaahansa (Taloustutkimus 2022). 

Innostavia hetkiä yhteisötoiminnan parissa!  

Oulussa 22.1.2023 

Kaisa Pudas 
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Selvityksen tekijä Kaisa Pudas on asunut työurastaan 20 vuotta ulkomailla ja osallistunut aktiivisesti 
ulkosuomalaistoimintaan ja sen kehittämiseen. Hän on ollut mukana perustamassa Bangkokin Suomi-
koulua 1997 ja toimi pitkään sen johtajaopettajana. Hän on myös perustanut ulkosuomalaisseurat 
kotikaupunkeihinsa Bangkokiin ja Ankaraan ja toiminut pitkään molempien seurojen puheenjohtajana ja 
ulkosuomalaisparlamentin edustajana. Kaisa paluumuutti Suomeen vuonna 2018.   
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Erilaisia yhteisömuotoja 
 

Yhteisö muodostetaan yhteisön jäseniä yhdistävä asian ympärille. Yhteinen asia voi löytyä esimerkiksi 
ulkosuomalaisten lasten suomen kielen ja kulttuurin ylläpitämisestä, yhteisestä harrastuksen kohteesta tai 
yhteisen edun valvonnasta. Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista yhteisöistä suurin osa kertoo olevansa 
suomalaista kulttuuria yläpitävä yhteisö, ja tärkeiksi toiminnoiksi yhteisölle koetaan harrastus- ja 
virkistystoiminnan ohella tiedon välitys.  

”Tärkeimmät syyt kerhon perustamiseen olivat saada puhua äidinkieltä, lainata suomalaista 
lukemista, juhlia tärkeitä suomalaisia merkkipäiviä ja nauttia suomalaisesta kahvitarjoilusta 
ystävien parissa”.  

”Olemme epävirallinen suomalaisyhteisö, jonka jäsenet tukevat toinen toisiaan ja vaalivat 
suomalaisuutta pienessä muodossa täällä kaukana entisestä kotimaastaan”. 

Yhteisöön liitytään eri syistä ja siihen voi myös kuulua eri tavoilla. Tämä tuli esille myös Suomi-Seura ry:n 
kyselyssä. 

”Liityin jäsenetujen takia. Mielekästä tekemistä eläkeläiselle ja suomalaisyhteisön tukeminen 
tulivat myöhemmin mukaan kuvaan”. 

”Rehellisesti sanoen ajauduin yhteisöön mukaan, oltuani aktiivinen aiemmin muissa 
suomalaisissa yhteisöissä niin ulkomailla helposti silloin kysytään, että tuletko mukaan 
tekemään sitä tai tätä ja sitten sitä jää toimintaan mukaan. Luonnollisesti suomalaisen 
kulttuurin ja suomenkielisten tapahtumien ylläpitäminen on tärkeää”. 

”[Liityin] Saadakseni tietoa X:n ja sen ympäristön asioista. Tutustua muihin suomalaisiin 
kaupungissa. Seuran puheenjohtajana haluan edistää suomalaisten tietoutta nykyisestä 
kotikaupungistani sekä koko maan ajankohtaisista asioista. Lisäksi yhteisten tapahtumien ja 
tapaamisten järjestäminen on tärkeää, monet täällä käyvät suomalaiset tahtovat tavata 
muita samanhenkisiä ihmisiä”. 

”Liityin jäseneksi yhteisöön koska heidän ohjelmatarjontansa oli monipuolinen ja kiinnostava. 
Jäsenyys oli edullinen ja paikka oli sopivan lähellä kotiani”. 

Maailma muuttuu ja yhteisöt sen mukana. Muuttuva ulkosuomalaisuus -kyselytutkimuksen mukaan 
sosiaalisen median ja erilaisten ulkosuomalaisten itse ylläpitämien epävirallisten digitaalisten 
keskusteluryhmien rooli on korostunut yhteisöllisyyden, tiedon ja neuvojen väylänä. Monille jäsenille 
kasvokkain tapaaminen, yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat kuitenkin edelleen tärkeä osa 
yhteisöelämää. Toisaalta pääsääntöisesti sähköisenä toimivat yhteisöt onnistuvat usein välttämään monia 
raskaiksikin koettuja johtamisjärjestelmiä. Kun yhteisöllisyys on ajasta ja paikasta riippumatonta, yhteisön 
jäsenyyskään ei välttämättä vaadi tietynlaista tapaa tai syytä olla yhteisön jäsen.  

Ulkosuomalaisyhteisöillä on erilaisia tapoja hoitaa toimintaansa. Tavat vaihtelevat muun muassa yhteisön 
koon, tarkoituksen, toiminnan ja toimintapaikan mukaan. Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista 
yhteisöistä lähes kaikilla on hallitus tai johtokunta, jonka toimenkuvat ja vastuualueet on määritelty. 
Yhdistyksen hallitus valitaan yleensä yhdistyksen vuosikokouksessa. Muita vaihtoehtoisia tapoja 
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yhdistyksen johdon valintaan olivat sähköpostiäänestys tai joku yhteisön jäsenistä otti vapaaehtoisesti 
toimen hoitaakseen.  

Suurin osa vastaajista katsoo toimintansa olevan hyvin organisoitua ja lähes kaikkien toimintaa ohjaa 
vuosi/kausisuunnitelma ja budjetti. Muutamalla yhteisöllä on käytössään jopa perehdyttämisohjeet tai -
ohjelma. Vain yksi vastaaja ilmoitti, että he eivät dokumentoi ja/tai arkistoi toimintaansa. 

Yhteisöaktiivien jaksaminen  
 

Osa yhteisön jäsenistä saattaa osallistua säännölliseen toimintaan ja tapahtumiin vain silloin tällöin tai jopa 
ihan satunnaisesti. Yhteisötoiminta on vapaaehtoista. Jokaisella jäsenellä, myös vapaaehtoisella, on siten 
oikeus päättää itse, kuinka laajasti hän haluaa sitoutua yhteisönsä toimintaan.  

Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoo yhteisönsä toimivat vapaaehtoispohjalta. Vapaaehtoistoiminnassa 
tehtävillä on kuitenkin usein ikävä taipumus kasautua muutamalle aktiivitoimijalle. Järjestäytyneessä 
yhteisössä ne kasautuvat yleensä hallitukselle tai johtokunnalle, ja hallituksen tehtävät taas kasautuvat 
usein muutamalle ihmiselle. Toisinaan puheenjohtaja joutuu lopulta tekemään kaiken, mitä muut eivät ole 
syystä tai toisesta tehneet. Tämä näkyy myös joissain Suomi-Seura ry:n kyselyn vastauksissa. 

”Liityin harrastamaan ja verkostoitumaan. Päädyin puheenjohtajaksi. Nyt organisoin ja 
johdan ja markkinoin, en enää ehdi harrastaa”.  

Hallinnon tai johdon roolien lisäksi ulkosuomalaisyhteisöistä löytyy muitakin aktiivisesti vapaaehtoistyötä 
tekeviä. Kyselyssä vapaaehtoistyö liittyy usein erilaisiin yhteisön järjestämiin aktiviteetteihin. 

”Harrastuskerhojen aktiivit, vapaaehtoiset keittiössä, tapahtumissa yms.” 

”Järjestävät erilaisia tilaisuuksia, antavat kotinsa kohtaamispaikaksi osallistuvat 
hyväntekeväisyyteen”. 

”Tapaamisten, matkojen ja kesäpäivien järjestelyä”. 

”Kerhotoiminnan ja ajatustenvaihdon lisäksi teemme useissa paikallisyhdistyksissä erilaisia 
näkövammaisille sopivia käsitöitä”. 

”Yksi vetää petanque -kisoja”. 

”Osallistuvat käytännön töihin. Esittävät ajankohtaisia kysymyksiä (puutteita) johdolle 
eteenpäin vietäväksi. Neuvonpidot”. 

Toiminnan ja tapahtumien järjestäminen 
 

Hyvin toimiva yhteisö tarjoaa jäsenilleen yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä. Suomi-Seura ry:n 
Taloustutkimuksella teettämän ulkosuomalaisidentiteettitutkimuksen mukaan tärkeiksi toimintamuodoiksi 
koetaan erityisesti sosiaaliset tapaamiset ja suomen kielellä puhuminen. Valtaosa identiteettitutkimukseen 
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osallistuneista ulkosuomalaisista osallistuu paikalliseen ulkosuomalaistoimintaan vähintään muutaman 
kerran vuodessa.  

Myös suurin osa Suomi-Seura ry:n Yhteisöverstasta varten tehdyn kyselyn vastaajista kokee erityisesti 
suomalaisen kulttuurin ja suomenkielisten tapahtumien ylläpitämisen tärkeäksi. Erilaisista tapahtumista ja 
toiminnasta annetaan kyselyn vastauksissa myös esimerkkejä. 

”Meillä on melko säännölliset, säännöllisen väliajoin toteutettavat toimintamuodot (retket, 
matkat, konsertit, esitelmätilaisuudet ’kulinaariset kokemukset’), joista jäsenet saavat tiedon 
heti toimintakauden alussa ja joista tiedotetaan säännöllisesti eri kanavia käyttäen”.  

”Kirja kiertoon -kerho, jossa keskustellaan kirjoista pienen aterian äärellä ja lainataan 
suomenkielistä kirjallisuutta (kaikkihan eivät pääse usein matkustamaan)”. 

”Yhteiset lounaat”. 

Osalla vastaajista yhteisön toiminta on hyvin organisoitua ja usein hallituksen aktiivinen suunnittelu ohjaa 
yhteisön toimintaa; osalla toiminta on taas hyvinkin vapaamuotoista.   

”Omat toimintaryhmät, jotka valmistelevat asioita johtokunnalle päätettäväksi. 
Työvaliokunta, talousvaliokunta, huvitoimikunta...”.  

”Toimintaa sen mukaan, mikä on järkevää (vähän), pitkät matkat esteenä, mutta Korona-
aika avasi paremmin zoomissa tapahtuvaa toimintaa”.  

”Meillä noudetaan by-laws, eli johtokunta on ainoa taho, joka päättää yhdessä”. 

Suuri osa Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista katsoo yhteisönsä toiminnan vastaavan jäsenistönsä 
tarpeita. Toisaalta moni kokee haasteena, että vain vanhempi väestö osallistuu aktiivisesti toimintaan.  

”[Haasteena] Aktiviteettien kohdentaminen nuoremmille ikäluokille. Löytää heitä 
kiinnostavaa toimintaa. Tarjota heille mahdollisuus tehdä omaa toimintaa”. 

Informaation kulku – keinot ja kanavat  
 

Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksen mukaan erilaiset ulkosuomalaisten ylläpitämät epäviralliset Facebook-
keskusteluryhmät ovat selkeästi tärkeimpiä informaatio- ja yhteistyökanavia, ja näistä hyötyvien 
ulkosuomalaisten ikähaarukka oli myös erityisen laaja; vastaajat parikymppisistä seitsemänkymppisiin 
kertoivat saavansa tietoa nimenomaan Facebookin kautta. 

Myös suurella osalla Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista on käytössään Facebook-tili.  Kaikki kyselyyn 
vastanneet viestivät toiminnastaan lisäksi sähköpostilla ja suurella osalla on Facebookin lisäksi käytössään 
Instagram, osalla myös YouTube, LinkedIn ja/tai Twitter. Kotisivut on yli puolella ja osa julkaisee myös omaa 
uutiskirjettä tai lehteä.  

”Meilit, netti, uutiskirjeet, yhdistyksen painettu lehti, facebook, whatsupryhmät”. 
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”Sihteeri päivittää kotisivuja ja facebookia lähes päivittäin. Harrastusryhmien vetäjät 
käyttävät Whatappia viestittäessä ryhmän jäsenille. Meillä on muita aktiivisesti toimivia 
Whatsapp ryhmiä, esim hallitus, ravintola, harrastuspiirien vetäjät. Viestittelemme X 
Sanomien kautta. Lehti ilmestyy kauden aikana kuusi kertaa. Toimintakautemme on loka-
maaliskuu. Lehteä levitetään laajasti (20-30 noutopistettä)”. 

”Päivittäin paikallisessa lehdessä, viikoittain ruotsinsuomalaisessa lehdessä, seuran oma lehti 
ilmestyy 4 kertaa vuodessa, joka lähetetään, kerran vuodessa, jokaiselle jäsenelle kotiin ja 
lehdet ovat luettavissa seuramme kotisivulta”. 

” [Tiedotus tapahtuu] Pääasiallisesti jokaviikkoisessa viikkokirjeessä”. 

”’Emäntämme’ lähettää kokouskutsut jäsenille sähköpostitse. Jäsenet ilmoittavat 
tapahtumista ja muista uutisista toisilleen myös sähköpostitse”. 

Varainhankinta 
 

Suomi-Seura ry:n kyselyn perusteella avustukset ja jäsenmaksut koetaan yhteisöissä tärkeiksi tulonlähteiksi. 
Avustuksista mainittiin erityisesti Suomi-Seura ry:n jakamat avustukset. Muista avustuksen antajista 
mainitaan aluehallinto tai paikallinen kaupunki sekä yksityiset ja satunnaiset lahjoitukset, joita osa 
yhteisöistä on toimintansa aikana saanut.  

Vaikka osa yhteisöistä onnistuu rahoittamaan toimintansa jäsenmaksuilla ja avustuksilla, koetaan toisissa 
yhteisöissä tarvetta vahvistaa varainhankintaa ja kehittää yhteistyötä ja verkostoitumista. Eräs vastaaja 
toteaa myös, että “Yritystukia tarvitaan rutkasti lisää”. Kyselyn perusteella omaa varainhankintaa 
hoidetaan usein seuraavasti: 

- keittiö- ja kahvilatoiminta (erikseen vielä mainittuina hernekeitto ja glögi) 
- tapahtumien hinnassa pieni kate kattamaan mainostus 
- tapahtumatulot, pääsymaksut 
- arpojen myynti, 
- mainosmyynti, lehtimainonta 
- hyväntekeväisyystapahtumien sponsorointi 
- sosiaalisessa mediassa rahankeruu 
- on-line tori ja satunnaiset kirpputorimyynnit 

Jäsenhankinta  
 

Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista yhteisöistä lähes jokainen pohtii, kuinka saada uusia jäseniä 
mukaan toimintaansa, eritoten nuoria.  

”Pitäisi saada jostain vähän rivakampia puuhamiehiä ja -naisia”. 

”Jäsenkuntamme on ikääntynyttä ja tarvittaisiin uusia nuoria jäseniä ja vapaa-ehtoisia 
työntekijöitä”. 
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”Uutta ja nuorempaa verta kaivattaisiin”. 

Suuri osa Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista yhteisöistä ei tee aktiivista jäsenhankintaa. Jäsenistön 
ikääntyminen ja joissakin tapauksissa myös hiipuminen kuitenkin huolestuttavat ymmärrettävästi monia. 
Jäsenet ovat yhteisön toiminnan perusta. Vaikka yhteisö ei tee aktiivista jäsenhankintaa, erilaisilla 
yhteisöillä on erilaisia toimintatapoja ”viidakkorummun” ja ”puskaradion” lisäksi jäsenmääriensä 
kasvattamiseen.  

”Harrastukset edellyttävät jäsenyyttä, sitä kautta tulee uusia jatkuvasti”. 

”Tämä onkin vaikea kysymys, henkilökohtaisten tapaamisten kautta”. 

”Suurlähetystö, kuulevat muilta suomalaisilta”. 

”Keskusjärjestön kotisivu lienee tärkein tiedon lähde. Hakusanoilla somesta”. 

”Tarjoamalla erilaisia, uusia kiinnostavia aktiviteettejä jäsenistölle yhdistyksen toiminnan 
puitteissa, järjestämällä erilaisia tapahtumia, avoimet ovet, padel-turnakset, mölkky-open, 
teatteriesityksiä esim. näissä mainostaen toimintaamme”. 

”Pyrimme kertomaan kaikissa tapahtumissamme mahdollisuudesta liittyä jäseneksi. Omilla 
kotisivuillamme ’mainos’".  

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
 

Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneiden yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa tapahtuu enimmäkseen 
muiden samassa maassa toimivien ulkosuomalaisyhteisöjen kanssa, osalla myös paikallisten/valtaväestön, 
suurlähetystön ja/tai suomenkielisen seurakunnan kanssa. Kaikenlainen yhteistyö koetaan yleisesti oikein 
hyväksi ja hyödylliseksi ja sen laajentamisesta ollaan kiinnostuneita. 

”Yhteistyön kautta olemme saaneet vinkkejä muiden hyvistä toimintatavoista ja ideoista”.  

”Vapaamuotoisia yhteyksiä suuralähetystön työntekijöiden kanssa, jotka voivat levittää 
sanaa yhteisöstämme”. 

”Perinteellinen yhteistyö suomenkielisen seurakunnan kanssa. Äitienpäivän ja Suomen 
Itsenäisyyspäivän vietto yhdessä. Toiminut aina erittäin hyvin!” 

”Teemme yhteistyötä jäsenseurojen kanssa sekä muiden piirien sekä keskusliiton kanssa. 
Olemme myös yhteistyössä kunnan ja aluehallinnon kanssa”. 

”Mitä enemmän yhteistyötä sitä parempi”.  

”Yhteistyö poistaa päällekkäisyyksiä, pienentää kuluja ja vähentää tarvittavien 
vapaaehtoisten määrää”. 

”Yhteistyötä vaikeuttaa kommunikaation puute ja suosittujen tapahtumien ’omiminen’”. 
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”Halumme olisi suurempaan yhteistyöhön, mutta koska lähes kaikilla suomalaisyhteisöillä on 
ongelmia vapaaehtoisten tekijöiden löytämiseksi niin tämäkin on vaikeaa”. 

Vinkkejä ja työkaluja yhteisötoimintaan 
 

Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneet antavat myös vinkkejä yhteisönsä hyvistä käytännöistä ja 
toimintamalleista. 

”Ajankohtainen ja avoin tiedotus ja tarkkuus talousasioissa”. 

”Joustavuus ja toisten ihmisten mielipiteiden kunnioittaminen”. 

”Jäseneksi liittymisen helppous ja jäsenrekisterin hallinta”. 

”Avoin keskustelu, tehtävien kierrätys, siinä, missä siihen ollaan valmiita, jatkuva uusien 
vastuunkantajien rekrytointi, valmius ja avoimuus uudenlaiseen toimintaan ja toiminnan 
muuttamiseen tarpeiden mukaan”. 

”Johtokunnan whats up -ryhmä nopeuttaa tiedonkulkua ja helpottaa mielipiteiden vaihtoa”. 

Toiminnan, muun muassa arkistoinnin ja jäsenrekisterin ylläpitämisen tukena, on yhdistyksillä mahdollisuus 
käyttää erilaisia työkaluja. Pienellä yhdistyksellä toiminta hoituu ihan perusohjelmilla, mutta isompien 
yhdistysten pyörittämisellä on omat haasteensa. Osa Suomi-Seura ry:n kyselyyn vastanneista käyttää 
tukenaan suomalaista sähköistä Yhdistysavain-palvelua https://www.yhdistysavain.fi/  

Yhteisötoiminnan tulevaisuuden arvioinnista 
 

Arviointi on osa toiminnan kehittämistä ja suunnittelua; se on myönteistä, mutta kriittistä yhteisön 
toimintojen reflektointia. Suomi-Seura ry:n kyselyssä vastaajat arvioivat nykyisen tilanteen kautta, 
millaiselta oman yhteisön tulevaisuus heidän mielestään näyttää. Yli puolet Suomi-Seura ry:n kyselyyn 
vastanneista mainitsee haasteeksi yhteisönsä toiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekemisen. Myös 
jäsenhankinnan ja varainhankinnan kehittäminen pohdituttavat. Suurin osa vastanneista suhtautuu 
kuitenkin positiivisesti oman yhteisönsä toiminnan tulevaisuuteen. 

”Tulevaisuus on vankka kunhan pystymme monipuolistumaan nykyisestä eläkeikäisiä 
(talvehtijoita) pääasiassa palvelevasta yhdistyksestä myös pysyvästi paikkakunnalla asuvien 
ja perheellisten yhdistykseksi”. 

”Näen tulevaisuutemme erittäin valoisana vaikka vapaaehtoisten puute on suurehko 
ongelma ja tulee olemaan tulevaisuudessa vieläkin haastavampaa!” 

”Jos uusia vapaaehtoisia tulee niin valoisana, yhdistys on elinvoimainen”. 

”Jäsenmäärä on ollut jatkuvassa pienessä nousussa ja jäsenet tuntuvat olevan tyytyväisiä. 
Keski-ikä on kuitenkin korkea ja uudetkin jäsenet ovat yleensä senioreja. Uutta ja nuorempaa 
verta kaivattaisiin”. 
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”Yksin kristilliseen uskonnollisuuteen perustuvana toiminnalla ei juuri ole kysyntää, mutta 
tämä yhdistettynä "koko elämään" kyllä näyttää toimivan, kun kristillisyys on kaikenlaiset 
osanottajat hyväksyvää ja avointa ja sitä ei ympätä kaikkeen toimintaan - silloin toiminta on 
oikeasti mielekästä ja kiinnostavaa myös kirkkoon kuulumattomille henkilöille ja tuo 
yhteisöllisyyttä ja tukea myös heille. Ei tarvita päällekkäisiä organisaatioita (hengellinen – ei 
hengellinen). Suomalaispappien osaaminen on yleensä laajaa ja he ovat tottuneet toimimaan 
heterogeenisessa ympäristössä, esim. seminaarit eri aiheista tuovat kaikenlaisia osanottajia 
yhteen. Korostan edelleen lapsiperheiden kanssa tehtävää työtä, siinä on tulevaisuus”. 

” [Näen tulevaisuuden] Taantuvana, muttei kuitenkaan niin, etteikö sillä tulevaisuutta olisi. 
Varmaan tulemme muuttamaan toimintamuotoja. Tapahtumia tullaan järjestämään 
harvemmin”.  

Suomi-Seura ry 
 

Suomi-Seura ry on maailmalla asuvien suomalaisten järjestö, jonka missio on olla 
ulkosuomalaisasioiden asiantuntija- ja palvelukeskus, joka edistää maailmalla asuvien suomalaisten 
asioita. Suomi-Seura ry vahvistaa noin 2 miljoonan ulkosuomalaisen yhteyksiä Suomeen ja tuo 
ulkosuomalaisuutta näkyväksi suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 
sekä välittää ajanmukaista tietoa Suomesta ulkomaille. Suomi-Seura ry edistää ulkosuomalaisten ja 
Suomen välistä vuorovaikutusta, vaalii kulttuurista yhteyttä ja vahvistaa Suomi-kuvaa. 

Suomi-Seura julkaisee Suomen Silta -lehteä ja välittää avustuksia Suomi-kouluille, 
ulkosuomalaisyhteisöille ja ulkosuomalaismedialle. Suomi-Seuran ulkosuomalaisparlamentti toimii 
ulkosuomalaisten edunvalvojana Suomessa. Suomi-Seuran neuvontapalvelusta saa tietoa, tukea ja 
neuvontaa niin ulkomailla asumiseen kuin paluumuuttoon liittyvissä kysymyksissä.  

Suomi-Seuran jäsenenä on sekä yksityisiä ihmisiä että yhteisöjä. Jäsenyhteisöt saavat Suomi-
Seuralta vuosittain kirjalahjoituksena uusia suomalaisia kirjoja. Jäsenyhteisöt saavat myös 
lahjoituksena Suomen lipun haluamassaan koossa.  
Lue lisää yhteisöjäsenyydestä ja -jäseneduista Suomi-Seuran kotisivuilta: https://suomi-
seura.fi/liity-jaseneksi/. 

Suomi-Seuran löydät myös sosiaalisesta mediasta: 

Facebook: Suomi-Seura ry  
YouTube: Suomi-Seura ry (Helsinki) 
Instagram: Suomi Seura ry (@suomi_seura) • Instagram-kuvat ja -videot 

Suomi-Seura ry:n yhteisökyselyn kysymykset 
 

 


