
Jäsenkysely syyskuu 2015.  

Kysely teetätetty Tahkon virkistysviikonloppureissulla 19.9.2015. Kyselyyn vastasi 31 liiton jäsentä. 

Kuinka tärkeäksi koet kuulumisen ammattiliittoon asteikolla 1-10 (1= ei lainkaan tärkeää, 10= 

erittäin tärkeää)? 

Vastaajista liki 80% (24) koki ammattiliittoon kuulumisen tärkeänä tai erittäin tärkeänä (numerot 8-10). 

Miksi koet tärkeäksi (6-10) / ei-niin-tärkeäksi (1-5) kuulumisen liittoon?  

Tärkeinä asioina liittoon kuulumisessa pidettiin ammatillista edunvalvontaa, kollegiaalisuutta ja 

yhteenkuuluvuden tunnetta, työttömyyskassaa, yhteisiä tapaamisia ja virkistystoimintoja, 

mahdollisuutta saada neuvoa, tukea ja turvaa liitolta työsuhdeasioissa ja oikeuksissa sekä lainopillisissa 

kysymyksissä. Tärkeinä asioina liittoon kuulumisessa koettiin myös oma ammatillinen lehti, 

ajankohtainen koulutus sekä yhteenkuuluvuuden tunne eli ammatti-identiteetin vahvistus sekä 

luottamusmiehen tuki liiton kautta. 

Puolestaan liittoon kuulumisen "ei-niin-tärkeäksi" kokeneet kokivat, että liitto on pieni ja sen vuoksi 

vaikutusmahdollisuuden ovat pienet sekä liiton jäsenmaksuja pidettiin kalliina etuihin nähden.  

Millaisia etuja pidät tärkeänä, kun kuulut liittoon? 

Tärkeimpinä etuina pidettiin jäsenlehteä, yhteisiä tapahtumia/virkistysmatkoja sekä laki(mies)- ja 

neuvontapalveluja. Koulutusta, ammatillista edunvalvontaa, oikeusturvaa, työttömyysturvaa sekä 

vakuutuksia pidettiin myös tärkeinä etuina. 

Mitä toiveita sinulla on Terveydenhoitajaliiton toimintaan liittyen? 

Liiton toimintaan toiveita tuli terveydenhoitajatyön puolesta puhumisen/ammatin esiin nostamisen sekä 

etujen ja palkkausasioiden kehittämiseen, yhteisten tapahtumien, koulutusten ja tiedottamisen 

lisäämiseen, lehden sisällön kehittämiseen ja monipuolistamiseen myös aikuisväestöä koskevaan 

terveydenhoitajan työhön. Lisäksi toivottiin etujen lisäämistä pohjoisempaan suomeen sekä lisää 

edullisia majoituksia esim. mökkejä ja ulkomaan majoituksia. Jäsenet toivoivat myös liiton parempaa 

näkyvyyttä ja aktiivista esillä oloa kansallisesti ja julkisesti sekä jakautumista eri tapahtumiin 

Suomessa. 

Entä Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistyksen toimintaan liittyen? 

Yhdistyksen toimintaan toivottiin lisää yhteisiä tapahtumia ja virkitysmatkoja/-toimintaa, jotka koetaan 

tärkeiksi yhteenkuuluvuuden tunteen ja yhteisöllisyyden ylläpitoon ja lisäämiseen. Lisäksi toivottiin 

vuosikokousten ja koulutusten järjestämispaikkakunnan vaihteluita, lisää yhteistyötä luottanusmiesten 

kanssa sekä säännöllistä tiedottamista. Yhditys sai myös positiivista palautetta virkistysmatkojen 

järjestämisestä ja yhdityksen tämän hetkiseen toimintaan oltiin tyytyväisiä. 

Miten jäsenmäärää voitaisiin kasvattaa ja saada uusia jäseniä innostumaan toiminnasta? 

Jäsenet ehdottivat lisää tiedottamista ja markkinointia liiton eduista ja esillä oloa erilaisissa 

tilaisuuksissa sekä jalkautumista myös työpaikoille, virkistysmatkojen lisäämistä ja myös liiton 

ulkopuolisten jäsenten mukaan ottamista tapahtumiin ja matkoille. Opiskelijatoimintaa ehdotettiin 

myös aktiivisemmaksi ja innovatiivisemmaksi sekä liiton ja yhdistyksen imagon pitämistä myönteisenä. 

Vapaa sana 

Vapaa osiossa yhditys sai paljon kiitosta aktiivisesta toiminnastaan, tiedottamisesta sekä nettisivuista 

sekä virkistysviikonloppumatkasta Tahkolla.  



Kiitos kaikille jäsenille kyselyyn vastaamisesta ja erinomaisista vastauksista (ja tietenkin 

mukavasta virkistysviikonlopusta)! 


