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Taipalsaaren Maamiesseuran johtokunta ja Maaseutunaisten hallitus kiittävät jäsenistöä kyselyyn 

vastaamisesta ja palautteesta. Kysely vahvisti, että seurojen toiminta on oikealla tiellä. Toki toiminnan 

kehittämistä ja uudistamista tarvitaan tulevaisuudessa, tähän kysely antoi eväitä. 

Kysely lähetettiin kaikille jäsenille joko postin tai sähköpostin välityksellä. Kyselyyn vastasi 76 jäsentä, joista 

54 (71%) oli Maamiesseuran ja 19 (25%) Maaseutunaisten jäseniä. 3 vastaajaa ei antanut tietoa 

jäsenyydestä. 10 vastaajaa oli molempien seurojen jäseniä. Vastaajista reilu kolmannes oli naisia. Vastaajien 

keski-ikä oli lähes 61 vuotta, miesten 65 vuotta ja naisten 55 vuotta. 

Mikä tärkeintä jäsenyydessä? Seuraavat väittämät saivat eniten kannatusta (K=kaikki, M=Maamiesseura, 

N=Maaseutunaiset) 

- seurassa toimii saman henkisiä ihmisiä (K=61%, M=60%, N=63%) 

- seura tarjoaa monipuolista ohjelmaa (K=58%, M=51%, N=79%) 

- toiminnassa tutustuu uusiin ihmisiin/paikkoihin/asioihin (K=49%, M=33%, N=95%)  

- seuran tapahtumissa tapaa tuttuja (K=42%, M=42%, N=42%) 

Miten seura on onnistunut toteuttamaan seuraavia asioita? Hyvin tai erittäin hyvin vastausten osuus: 

- jäsenmaksun suuruus on sopiva (K=91%, M=89%, N=95%) 

- seuran tapahtumissa on mukavaa (K=81%, M= 82%, N=79%) 

- seura ei ole unohtanut perinteisiä arvojaan (K=80%, M=80%, N=79%) 

- seuran toiminnasta on saanut helposti tietoa (K=77%, M=76%, N=79%) 

Noin puolet on antanut hyvän tai erittäin hyvän arvosanan seuraaville väittämille: tapahtumia eri puolilla 

kuntaa (M=51%, N=53%), kurssitarjonta mielenkiintoista (M=42%,N=79%), tietoa ajankohtaisista 

asioista(M=39%,N=63%), toimintaa eri ikäryhmille M=56%,N=47%). 

Mitä asioita seuran tulisi tehdä tulevaisuudessa? Tärkeiden ja erittäin tärkeiden vastausten osuus: seuraan 

nuoria jäseniä (K=89%), yhteistyötä muiden yhdistysten ja tahojen kanssa (K=88%), tapahtumia eri puolilla 

kuntaa (K=77%, M=75%, N=84%), maaseutuyrittäjille ammatillista tietoa (K=76%, M=82%, N=58%) 

Tiedotuskanavista tärkeimmiksi nousivat jäsenkirje ja tekstiviestit. 

Toimenpiteet yhdistyksissä 

Maamiesseuran johtokunta ja Maaseutunaisten hallitus käsittelivät yhteisessä kokouksessa kyselyn 

tuloksia ja kiteyttivät tuloksia seuraavasti: 

 tarjotaan ohjelmaa perheille, mutta myös eri ikäryhmille kohdistettua ohjelmaa, nuoria 

jäseniksi 

 järjestetään tapahtumia eri puolilla kuntaa, mahdollisesti eri toimijoiden kanssa 

 maaseutunaiset jatkavat monipuolista kurssiohjelmaa, maamiesseura monipuolistaa 

kurssitarjontaansa ja huomioi maaseutuyrittäjien tiedontarpeen 

 tarjotaan tieto ajankohtaisista asioista/tapahtumista, mutta ei unohdeta perinteisiä arvoja 

 tiedotuskanavina painotetaan jäsenkirjeitä ja tekstiviestiä, mutta someviestintää kehitetään 

resurssien puitteissa 

Palautetta otetaan edelleen mielellään vastaan! Raportti löytyy kokonaisuudessaan www-sivuilta. 
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