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Välkommen till den riksomfattande Byaenkäten!
Med den här riksomfattande byaenkäten görs en kartläggning över hur många frivilligarbetare och
medlemmar det finns i byaföreningar, byråd eller i andra motsvarande verksamma föreningar, de här
föreningarnas verksamhetsformer, samt sysselsättning, finansieringsmedel och gemensamma utrymmen.
Genom att sammanställa uppgifterna från de byar som svarat, är det möjligt att få riksomfattande viktig
information, både för läget inom byaverksmaneten som för betydelsen av lokal utveckling. Med information
som fås direkt från byanivån, kan vi utföra påverkansarbetet mer omfattande och lyfta fram
byaverksamhetens många olika former. De regionala byaföreningarna får tillgång till nyttig information om
byar och aktörer inom sina områden. Finlands Byar rf sammanställer nationellt de betydelsefulla resultaten
av lokal byaverksamhet inom regionerna, eller data för byaverksamhetens indikatorer. Det är sålunda viktigt
att så många byaföreningar och byaråd som möjligt besvarar denna enkät.
Utlottning
Bland alla som svarat lottar Finlands Byar rf ut ett presentkort på 100 euro att användas i vinnarens närbutik.
De som deltar i lotteriet ombeds uppge kontaktuppgifterna, vilka inte lagras eller delas efter dragningen, vid
sidan av behandlingen av svarsdata.
Enkätens innehåll
Det tar cirka 15 minuter att fylla i enkäten som består av sju deluppgifter: 1. Svararens uppgifter, 2.
Medlemmar, aktiva aktörer och frivilligarbete, 3. Gemensamma utrymmen, 4. Sysselsättningsverksamhet, 5.
Byautveckling, säkerhet och samarbete, 6. Verksamhetsformer och finansiering och 7. Förtydliganden,
feedback, hälsningar och önskningar.
Mängden frivilligarbete
I enkäten ber vi er uppskatta mängden frivilligarbete (timmar/år) som gjorts i er förening. Ta i beaktande i er
beräkning den tid som gått åt för alla delområden i er verksamhet: föreningens administration,
mötesarrangemang och möten, kommunikation och information, planering och genomförande av
evenemang, talkoarbete, deltagande i utbildning och workshoppar, finansieringsansökningar o.s.v.
Exempelvis 1 möte x 3 timmar x 8 personer = 24 frivilligarbetstimmar eller 1 talkoarbete x 5 timmar x 25
personer = 125 frivilligarbetstimmar eller kassörens åtaganden 2 timmar/månad x 12 månader = 24
frivilligarbetstimmar.
Vi ber er svara omsorgsfullt, men vi förstår också att många av de siffror som efterfrågas är uppskattningar
– så gör ert bästa. Om ni har några frågor om enkäten eller i några av dess punkter, vänligen kontakta
Marianne Liitelä, organisationssekreterare för Finlands Byar rf, marianne.liitela@suomenkylat.fi, tel. 045 887
1511.
Vänligen svara senast 16.1.2022. Ni kommer till enkäten här:
https://link.webropolsurveys.com/S/163908D353F720F5. Vi tackar på förhand!
Behandling av uppgifterna
Uppgifterna i denna enkät sammanställs för att lyfta fram byaarbetet regionalt så väl som nationellt.
Resultaten av enkäten kan förmedlas externt för att främja påverkansarbetet, samt belysa hur mångsidigt
arbete som görs i byarna till gagn för det egna bosättningsområdet. Med information som fås direkt från
bynivån, kan vi utföra påverkansarbetet mer omfattande och lyfta fram byaverksamhetens många olika
former. Ju fler byar som svarar på enkäten, desto mer exakta siffror kan vi rapportera till beslutsfattarna och
förmedla informationen till den stora allmänheten om vad allt som görs i byn med frivilliga krafter.
Individuella svar kommer att behandlas med förtroende, och uppgifter om enskilda föreningar eller
identifierbar information kommer inte att publiceras. Uppgifterna kommer endast att användas för denna
enkät.
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