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1. Yhdistykseen kohdistuvat odotukset ja niiden toteutuminen
1.1. Miten tärkeinä pidät seuraavia osa-alueita yhdistyksemme
toiminnassa?
Mitä muuta pidät tärkeänä?
Olen tyytyväinen nykyiseen toimintaan
Hallitus on näkymätön.
8 = en ole vielä tarvinnut enempää.
Maanantai-kokouksissa kuuluvuus. Takana ei tiedetä tai kuulla mitään.
Edessä istuvat voisivat kokeilla vaihtaa taakse.
Pidän tärkeänä oppia tuntemaan uusia ihmisiä ja oppia heiltä jotakin elämänviisauksia

1.2. Miten tyytyväinen olet yhdistyksemme tarjontaan ja toimintaan
eri osa-alueilla?
Mitä muuta haluat sanoa toiminnan osa-alueista?
En koe vielä tarvitsevani apua tai tukea. Siksi arvosana 6. Kannattaa selvittää, onko
tarvetta järjestää kuljetusapua jäsentapaamisiin ja muihin tilaisuuksiin niille jäsenille, jotka eivät ehkä omatoimisesti pääse tapahtumiin osallistumaan.
Ei moitittavaa!
Monipuolinen toiminta
Ajankohtaiset tutustumiskohteet.
Hallituksen tiedottaminen toiminnastaan olematonta.
Uusien tuttavien saanti vaikeaa, kun ei edes tunne tai tapaa uusia. Ennen joskus
uudet jäsenet esiteltiin meille. Onko tuo asia jäänyt kuvioista pois?
On vaikea oppia tuntemaan vanhoja sekä uusia jäseniä. Olisi oltava jäsenkummeja,
jotka tutustuttavat ihmisiin ja toimintaan.
Olisi nostettava meidän ARVOT esiin: vastuu itsestä ja muista, välittäminen, yhteisöllisyys.
Tietoa on saatu kiitettävästi.

2/7

2. Kerhotoiminta, matkat ja kulttuuritapahtumat
2.1. Mitä mieltä olet yhdistyksen kerhoista?
Mitä muita kerhoja kaipaat?
En voi vastata vetäjänä Kuntokerhon kohtaan puolueettomasti. Osallistujille annan
10.
Kerhoja on mielestäni tarpeeksi!
Näissä on sopivasti tarpeeksi. Jokaiselle jotakin!
Tietotekniikassa terminologia vaikeaa, kun olen niin eri tasolla.
Keskustelukerho ajankohtaisista teemoista. Vaihtuva vetäjä.
En kaipaa kerhoja
Ok hommat hallussa.
Mukana golf-kerhossa. Ei kokemusta muista.
Kerhoja on jo paljon, mutta olisi ehkä tarve keskustelukerholle, joka olisi eettinen/
elämänkatsomuksellinen.
En ole ainakaan vielä osallistunut

Miten haluaisit kehittää nykyisiä?
Kuntokerhon lajivalikoiman täydentämisestä voisi ehkä keskustella
Kuntokerhon toimintaa voisi monipuolistaa. Helpommin sanottu kuin tehty!
Uusia osallistujia!
Näin on hyvä!
Äijäjooga joka viikko.
Kerhot kuuleman mukaan hyviä. En kaipaa osallistumista ainakaan tällä hetkellä.
Kaikki kerhot toimivat hyvin, jos jäsenet ovat aktiivisia. Vetäjät ovat hyviä.
Sen sijaan, että syntyisi lisää kerhoja, voisi järjestää lyhyempiä kursseja jostakin
aiheista. esim. psykologia, uskonto, historia.
Erittäin tyytyväinen
Tietotekniikka on huippu!!
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2.2. Mitä mieltä olet matkoista ja retkistä?
Matkoihin liittyviä toiveita?
Ilmoittautumiskäytäntöjä on mietittävä uudelleen. Ainakin jotkut matkat ovat jo
täynnä, ennen kuin suurin osa jäsenistä ehtii niihin reagoida. Määräajat eivät välttämättä pidä.
Ei omia toiveita. Eivät juurikaan kiinnosta minua, mutta ovat monille tärkeitä.
Hallituksessa pitäisi jonkun ryhtyä koordinoimaan tapahtumakalenteria, niin että
päällekkäisyyksiä tulisi mahdollisimman vähän.
Keskitytään tutustumaan yhteen kohteeseen, josta voidaan tietysti tehdä retkiä ympäristöön. Ei jatkuvaa pakkaamista ja siirtymistä paikasta toiseen.
Teatterimatkoja Hki, Tampere, Turku sekä konserttimatkoja myös muualle maakuntaan.
Ei pitkiä istumisia, ”luppoaikaa” enemmän.
Teatteriesityksiä kotimaassa enemmän
Lisäpaikkoja tarpeen mukaan.
Ulkomaan matkoista toivon 3-4 vrk matkoja. Esim. teemamatkoja Viron linnat.
Kotimaan matkoja voisi olla enemmän. Teatterivierailuja muihin kaupunkeihin. Nyt
on hienoa, kun on Kokkola.
Ei toiveita, Ok. osanottajia on hyvin.
Ehkä lisää kotikaupungista.
Esim. Kuhmo, Savonlinnan ooppera.
Tutustuminen Vaasan upeisiin taidelaitoksiin
Pitkät ulkomaan matkat tulevat kalliiksi. Matkustaisin mielelläni Laiva-linja-autolla
Etelä-Ruotsissa, Tanskassa, Keski- ja Etelä-Norjassa. Linnoitukset, Luostarit, Kirkot,
jotka kertovat siitä kuinka taisteltiin Skandinaviassa herruudesta.
Pidän päivän kestävistä retkistä.

2.3. Mitä mieltä olet kulttuuritapahtumista?
Kulttuuritapahtumiin liittyviä toiveita
Ei omia toiveita. Eivät juurikaan kiinnosta minua, mutta ovat monille tärkeitä.
Listat lähtee jäsentapaamisissa kiertämään samasta paikasta ja loppupää jää ilman.
Kaikki ok!
Voimme itse järjestää kulttuuritapahtumia konserttien merkeissä. Sekä esim. tehdä
retkiä kulttuurikohteisiin lähiympäristössä.
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4. Vapaa sana
Kerro missä olemme onnistuneet, mitä kehitettävää meillä on?
Kerhotoiminta on laajaa ja monipuolista, ulkomaan ja kotimaan matkat ovat hyvin
organisoituja ja järjestettyjä
Meidän yhdistys toimii todella hyvin. Isot asiat, kuten jäsentapaamiset, kerhotoiminta, matkat ja kulttuuritapahtumat toimivat hyvin.
Esiintyjät pitäisi opettaa puhumaan mikrofoniin oikein. Osaamattomuus on huomattavaa ja häiritsevää.
Jäsentapaamisten tiukalle istumajärjestykselle ei kai voi tehdä mitään
Mm. jäsentilaisuuksien vastuuhenkilöiden ja järjestelyryhmien tehtävien perusteellinen ohjeistus.
Jäsentapaamiset, kerhot, tietoiskut, tiedottaminen
Mielestäni olette onnistuneet tehtävissä, joihin teidät on valittu.
Hyviä aiheita tänä vuonna.
Hyviä kulttuuritapahtumia (konsertit, teatteri, matkat). Jäsentapahtumat useimmiten
hyviä, joskus pitkästyttäviä. Strandin esitys lyhyt, napakka, hyvä.
Vieraileville luennoitsijoille, esiintyjille kerrottava aika esitykselle.
Maanantai-kokoukset asiapitoisia ja ilmapiiriltään vapautuneita.
Esitelmöitsijöille aikaraja.
Keväällä toinen poliittinen puheenvuoro. Esim. Janne Sankelo Kauhavalta tai Lumio
yhteistyöstä.
Juontajilta, isänniltä voisi odottaa hiukan enemmän. Ei vain istua siinä edessä, seurata miten taakse ääni kuuluu, valot ym.
Esitelmöitsijöille pitää antaa aikaraja. Toivotaan myös, että juontaja ilmoittaa alussa,
että puhelimet pitää sulkea.
Minusta on vaikea löytää parannettavaa! On yllättävän paljon erilaista toimintaa ainakin tällä hetkellä.
Osaatte kyllä.
Klinikka, torstailaulajat, saada nuorempi porukka tulemaan kerhoihin.
+ Toiminta on erittäin monipuolinen ja hyvin organisoitu. Vastuut jaettu .
- Vaikea oppia tuntemaan ihmisiä nykyisen istumajärjestyksen takia.
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Olen ollut jäsen vasta tästä syksystä. En osaa sanoa kovin paljon.
Tyytyväinen
Number one: Tietotekniikka.
Jäsentapaamisissa meteli kova.
Yhdistys on hyvä
Yhdistys on toimiva ja hyvä.

