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KORONA-EPIDEMIAN AIKANA NOUSSEIDEN ILMIÖIDEN, HUOLENAIHEIDEN JA
HILJAISTEN SIGNAALIEN KERÄÄMINEN JATKUU EDELLEEN

Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113 ovat keränneet korona-epidemian aikana yhteistyössä
järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa korona- epidemian aiheuttamia ilmiöitä, huolenaiheita ja
hiljaisia signaaleita kaupungin asukkailla olevista tarpeista, joihin ei ole ollut riittävästi apua ja tukea
saatavilla. Tarkoitus on ollut etsiä yhdessä ratkaisuja erityisesti heikommassa asemassa olevien
ihmisten arjen haasteisiin.
Tietojen kerääminen alkoi huhtikuussa, jolloin lähetettiin kaikille Turun järjestöt 113:n
yhteystietolistoilla oleville linkki kyselyyn sekä ohjeet, mikäli vastaaja ei jostain syystä pysty
vastaamaan sähköisen linkin kautta. Samainen viesti lähettiin uudestaan kesän jälkeen. Linkkiä
jaettiin myös sosiaalisen median kautta.
Joulukuuhun 2020 mennessä vastauksia on tullut yhteensä 53. Edellisissä uutiskirjeissä on ollut
koonti siihen asti tulleista vastauksista. Syyskuun uutiskirjeen jälkeen uusia vastauksia on tullut 9.
Kyselyssä esille tulevien asioiden jatkokäsittelyä ja hyödyntämistä varten kyselyssä kysyttiin mihin
kohderyhmään vastaajan huoli liittyi. Tähän oli mahdollista valita monta vaihtoehtoa ja monen
vastaajan sama huolenaihe liittyikin moneen kohderyhmään. Alla olevasta taulukossa on kuvattuna
kohderyhmät ja voimme todeta, että suurin osa huolista liittyy edelleen ikäihmisten kohderyhmään.
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Yleisesti voidaan todeta, että huolenaiheiksi nousi koronan aiheuttamat pelot ja siitä aiheutuva
turvattomuuden tunne, eristäytyneisyys, yksinäisyys, liikkumattomuus ja siitä aiheutuvat asiat sekä
edelleen koettiin myös vaikeuksia tiedon saannissa, etenkin jos ei ole it-osaamista.
Turun järjestöt 113 käsitteli vastaukset viikon välein ja ne toimitettiin kootusti sähköpostilla Turun
kaupungin järjestötiimille jatkokäsittelyä varten. Turun kaupungin järjestötiimi tulee myös
tiedottamaan tietojen käsittelystä ja niiden vaikutuksista kaupungin toimintaan.

JärjestöSotehanke 113 päättyy vuoden 2020 joulukuun loppuun mennessä. Huolenaiheiden,
ilmiöiden ja hiljaisten signaalien kerääminen kuitenkin jatkuu vielä kevätkaudenTurun järjestöt 113
kautta samalla periaatteella kuin tähänkin asti.
Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/JarjestoSotehanke-113--Korona-poikkeustilan-kysely

Haluatko mukaan Turun järjestöt 113:n sähköpostituslistalle? Ilmoita yhteystietosi täältä:
https://q.surveypal.com/Turun-jarjestot-113-postituslista/0
Turun Järjestöt 113 tiedottaa aktiivisesti
https://www.facebook.com/turunjarjestot113/
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