Oulun sieniseuran jäsenkyselyn kooste
Kyselyyn vastasi 66 jäsentä.
Vastauksia on tässä koosteessa muokattu ja yhdistelty.

1. Minkä ikäinen olet?

2. Kuinka pitkään olet ollut jäsen?

3. Kuvaa yhdellä virkkeellä, millainen sieniharrastaja olet?
Isoina ryhminä erottuivat aloittelijat, ruokasienestjät ja suppean
lajivalikoiman osaavat. Vastaukset tiivistettynä lyhyesti:
innokas, aloittelija, monipuolinen, aktiivinen, kiinnostunut, liikunnallinen,
ruokasienestäjä, luontoretkeilijä, ahkera, lajikartoittaja, utelias,
elämyshakuinen, intohimoinen, sienipaikkojen etsijä, värjääjä,
tavoitteellinen, satunnainen, sieniammattilainen, tuurisienestäjä,
omatarvesienestäjä, seikkailija, arka, valokuvaaja, tutkailija.

4. Mitä kautta sait tietää seurastamme?
Vastaukset luokiteltuna seuraavasti:
- facebook
9 vastausta
- kaveri, jäsen, työkaveri, puoliso
9 vastausta
- netti/kotisivu
6 vastausta
- sienikurssilta, luontoalan opiskelu 5 vastausta
- sieninäyttely
3 vastausta
- etsin tietoa omatoimisesti
3 vastausta
- seuran ilmoitukset
2 vastausta
- Kalevasta
2 vastausta
- sieniharrastajilta
1 vastaus
5. Millaista tietoa/yhteydenottoa uutena jäsenenä jäit kaipaamaan?
Kotisivujen selventämistä ja uusimista toivottiin useassa viestissä.
Lisäksi mainittiin:
- tervetuloa sieniseuraan -viesti uusille jäsenille
- ohje facebook -ryhmän käyttämiseksi
- tietoa Oulun seudun sienipaikoista
- sienten tunnistamisapua

6. Mitä toivot jäsenyydeltäsi jatkossa?

7. Kuinka tyytyväinen olet seuran toimintaan?

8. Jos ehdit, niin perustelisitko vielä vastauksesi?
Tiivistyksiä ja yhdistelyjä vastauksista:
- paljon monipuolista toimintaa
- hyvin toimiva tiedotus
- konkarien antama sienineuvonta
- toimintaa aloittelijoille, ruokasienestäjille ja pidemmälle ehtineille
- retket olleet aina hyviä vaikka sää ja saalis on ollut joskus pettymys
- retkiä ei ole koskaan liikaa
- facebook-sivuilla jaetut neuvot
- hyvin järjestetyt tapahtumat
- värjäyssienet ja niiden käyttö
- huippuyhdistys, mukavia ihmisiä, aktiivinen hallitus
- aina vain paranee!
9. Oletko saanut mielestäsi riittävästi tietoa seuran toiminnasta?

10. Kuinka hyvin tapahtumien sisällöt vastasivat omaa odotustasi?

11. Kuinka seuran jäsenten keskinäistä toimintaa ja jäsenetuja voisi
kehittää?
Tiivistys vastauksista:
- blogia voisi kehittää
- jäsenten keskinäisiä sieniretkiä, jossa seura toimisi vain tiedottajana
- käsikirjasto sienikirjoista tai niiden lainaus
- sienimestareiden opastuksia
- alennusta yhteistyökumppanien tuotteista ja palveluista, myös
sienikirjoista
- jäseniltoja
- värjäysvälineiden vuokraus/lainaus, värjäyssienten vaihto/osto/myynti
- enemmän retkiä
- sienestystarvikkeiden kimppatilaus
- tiedotus hyvistä sienimaastoista jäsenille
- suppilovahveroretkiä
- sienilehti
- mahdollisuuksia osallistua on riittävästi, se on omasta aktiivisuudesta
sitten kiinni

12. Täydennä seuraava lause: "Osallistun mielelläni sieniseuran
toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen jos/kun ......"
Tiivistys ja yhdistelmä vastauksista:
- minulla olisi enemmän (vapaa-)aikaa
- tehtävä olisi sopivan rajattu ja kevyt ja selkeästi kuvattu
- voisin osallistua verkkosisältöjen tuottamiseen ja taittamiseen
- tuntisin paremmin sienimaastoja
- tapahtuman ajankohta on itselleni sopiva
- jään eläkkeelle
- kokemusta seurasta ja sienestämisestä kertyy enemmän
- vuorotyö osuu sopivasti
- opin tuntemaan ruokasienet
- olisi sopiva tehtävä blogin tai kotisivun puolella
- minua pyydetään henkilökohtaisesti mukaan
- seuran järjestely-/apulaistarpeista tiedotetaan riittävän aikaisin ja useasti
13. Tähän voit antaa vapaamuotoista palautetta seuran toiminnasta
(kehittämisideoita/ruusuja/risuja). Kiitos!
Tiivistys ja yhdistelmä vastauksista:
- facebookin sienestyskuvat upeaa vertaisoppimista ja -tukea harrastukseen
- seuralle työntekijä palkkatuella
- sieniretkiä autottomille / pyörämatkan päähän
- interaktiivista toimintaa facebookiin
- kiitos kaikille aktiivitoimijoille
- seuran T-paita myyntiin
- sieniretkiä, joissa myös nuotio ja eväshetki
- kiitos aktiiviselle hallitukselle
- miljoona ruusua kaikesta toimijoille
- sienineuvojakoulutusta jäsenille
- pidempiäkin sieniretkiä kauemmaksi
- suppilovahveroreissu
- retkiä uusille alueille
- saalisvarmoja retkiä
- retkiä autottomille lähimetsiin
- sieniretkiä vielä loppusyksylle.

