
ProMarttojen vuosi 2011
Jäsenkysely

Tavoitteena oli selvittää miten toiminta on vastannut jäsenten odotuksia ja millaista- Tavoitteena oli selvittää, miten toiminta on vastannut jäsenten odotuksia ja millaista 
toimintaa halutaan jatkossa
- Toteutettiin tammikuussa 2012
- ProMarttojen nettisivuilla viisi avointa kysymystä + sähköpostiviesti jäsenille- ProMarttojen nettisivuilla viisi avointa kysymystä + sähköpostiviesti jäsenille
- 17 vastausta  vastausprosentti 37 %

TuloksetTulokset

Miksi kiinnostuit ProMarttojen toiminnasta/liityit ProMarttojen jäseneksi?
- Ekonominaisten vierailu MarttaliittoonEkonominaisten vierailu Marttaliittoon
- Sukulaisen/ystävän suositus
- ProMartat koettiin nuorekkaana ja monipuolisena tai modernina yhdistyksenä tai 
tapahtumat mielenkiintoisina tai jäsenet mukavinatapahtumat mielenkiintoisina tai jäsenet mukavina



ProMarttojen vuosi 2011
Jäsenkysely
Mill isi odotuksi sinull oli liitty ssäsi jäs n ksi?Millaisia odotuksia sinulla oli liittyessäsi jäseneksi? 
Onko toimintamme vastannut odotuksiasi?
- Suurin osa totesi toiminnan vastanneen omia odotuksia ja osan mukaan toiminta oli jopa 
littä t d t k t Yk ikää i ll t tt t t i i tylittänyt odotukset. Yksikään ei ollut pettynyt toimintaan.

Vuonna 2011 järjestimme 10 tapahtumaa. Kuinka moneen niistä osallistuit?
O lli t i ktii i iht li 0 6 t ht älillä K ki ää i k l t t- Osallistumisaktiivisuus vaihteli 0-6 tapahtuman välillä. Keskimäärin kyselyyn vastanneet 

olivat osallistuneet 2-3 tapahtumaan (ka. 2,5). 

Olivatko tapahtumat mielestäsi onnistuneita? Mistä pidit eniten?Olivatko tapahtumat mielestäsi onnistuneita? Mistä pidit eniten?
- 15 vastausta, joista 13 vastauksessa tapahtumia pidettiin vähintäänkin onnistuneina.
- Eniten pidettiin seuraavista: vierailu Lankatalo Priimaan, vierailu Fiskars Homeen, 
sienikurssi sushikurssi kalankäsittelykurssi kranssikurssi äänirentoutussienikurssi, sushikurssi, kalankäsittelykurssi, kranssikurssi, äänirentoutus



ProMarttojen vuosi 2011
Jäsenkysely
Mill isi t p htumi /mitä toimint toivoisit ProM rttoj n järj stävän tul v isuud ss ?Millaisia tapahtumia/mitä toimintaa toivoisit ProMarttojen järjestävän tulevaisuudessa?
- Vierailuja (yrityksiin, kulttuurikohteisiin jne.)
- Ruokakursseja

Luento ja/tai keskustelutilaisuuksia- Luento- ja/tai keskustelutilaisuuksia
- Kädentaitojen kursseja (käytännön taidot, askartelu)
- Samantyyppistä toimintaa kuin vuonna 2011
- Muita ideoita:- Muita ideoita:

tutustuminen arabiperheen elämään, tutustuminen elokuvan tekemiseen ja "kulissien 
taakse", autoilu, ympäristö- ja kierrätysteemat, viherkasvit, vaatehuolto, meikkaus, 
tyylikurssi, viinit/drinkit, sisustus, geokätkeily, pyykkikurssi ja juhlaruokakurssityylikurssi, viinit/drinkit, sisustus, geokätkeily, pyykkikurssi ja juhlaruokakurssi 


