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1. Tausta ja toteutus

● Maailma kylässä -festivaali järjestettiin Kaisaniemen puistossa ja 
Rautatientorilla 25. ja 26. toukokuuta 2019

● Kysely toteutettiin Humak AMK:n ja Fingon* yhteistyönä osana opiskelijan 
opinnäytetyötä.

● Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä 380, joista kyselyyn 
vastasi 102 organisaatiota. Tämä on noin 27% näytteilleasettajista. 

● Tuloksia on vertailtu edellisvuosiin niiltä osin kuin se on ollut mahdollista. 
Joitakin tuloksia on pyöristetty tasalukuihin.

● Kysely toteutettiin nettilomakkeella festivaalin jälkeen (31.5. - 14.6.2019).
● Kysely lähetettiin suomenkielisenä sekä englanninkielisenä kaikille 

näytteilleasettajille.

* Kepa ja Kehys ry muodostivat uuden kattojärjestön Fingon kesällä 2018. 



2. Organisaationne on



3. Vastaajan asema organisaatiossa



3.1. Minkälaisella näytteilleasettajapaikalla 
osallistuitte festivaalille?

Peruspaikka 
MT-teltassa

Telttapaikka 
Kaisaniemen 
puistossa

Iso-osastopaikka 
KP  tai RT

Teema-
osasto-
paikka RT

Ruokamyynti-
paikka

Basaari-
paikka

En osaa
sanoa



4.1. Organisaation aikaisempi osallistuminen 
festivaalille 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (N/A = 6 kpl)



4.2. Organisaation aikaisempi osallistuminen 
festivaalille 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto (N/A = 14 kpl)



4.3. Organisaation aikaisempi osallistuminen 
festivaalille 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto (N/A = 13 kpl)





6. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumiseenne festivaalille?               



6.1. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 11 kpl)



6.2. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 2 kpl)



6.3. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 1 kpl)



6.4. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 5 kpl)



6.5. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 3 kpl)



6.6. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 17 kpl)



6.7. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 11 kpl)



6.8. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 6 kpl)



6.9. Mitkä seuraavista asioista ovat vaikuttaneet 
osallistumisenne festivaalille? 
Taulukosta on jätetty pois En osaa sanoa -vaihtoehto. (Vuonna 2019 N/A = 3 kpl)



7. Mitä odotuksia teillä on tapahtuman järjestäjää 
kohtaan?
Alaluokat ovat muodostettu avoimen kysymyksen vastausten perusteella (Vuonna 2019 
yhteensä 46 kpl vastasi kysymykseen) 
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8. Millainen maine Maailma kylässä 
-festivaalilla mielestäsi on? (0 - 10)





9.1. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.2. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.3. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.4. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.5. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.6 Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.7. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.8. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.9. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.10. Arvioikaa seuraavia väittämiä



9.11. Arvioikaa seuraavia väittämiä



10. Aikooko organisaationne osallistuu ensi vuonna?



11.1. Oletko kuullut Agenda 2030:stä ja kestävän kehityksen
tavoitteista?



11.2. Jos kyllä, niin mistä olet saanut niihin liittyvää tietoa?



12. Kouluarvosana Maailma kylässä –festivaalille 
(asteikolla 4-10)

• Keskiarvo vuonna 2019: 8,7

• Keskiarvo vuonna 2018: 9,0 

• Keskiarvo vuonna 2017: 8,8



13. Kuinka Maailma kylässä -festivaalia tulisi kehittää?      
           Kysymyksessä oli Kyllä/Ei -vaihtoehdot. (Vastauksia yhteensä: 50 kpl)


