
Postitse jäsenkirjeellä 11.8 %

Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 100 %

Savon Vasamasta 35.3 %

Yhdistyksen internet -sivuilta 37.3 %

Kuulumalla WhatsApp tai Facebook -ryhmään 21.6 %

Paikallisista lehdistä 13.7 %

Muu 0 %

Kehnosti: 1 0 %

2 7.7 %

3 15.4 %

4 53.8 %

Hyvin: 5 23.1 %

Näytä kaikki vastaukset  Julkaise tiedot
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Kehnosti: 1 0 %

2 5.8 %

3 19.2 %

4 55.8 %

Hyvin: 5 19.2 %

Lehtijutuilla toiminnasta

Ollaan jo nyt hvällä tasolla

Some

Nykyinen tapa on hyvä

Sähköpostitse on hyvä tiedotusmenetelmä.

Whatsapp voisi toimia hyvin. FB:tä ei ole kaikille (ml. itse).

Sellainen blogi, johon voisivat kirjoittaa vain yhd. jäsenet, mutta jota voisi julkisesti lukea, voisi olla kokeilemisen arvoinen...ehkä sinne menisi jopa

mielipiteitä.

Muunmuassa Marskin marssista tiedottaminen voisi olla kattavampaa ja monipuolisempaa. Sain itse tiedon vain jäsenyyteni kautta.

Vastaamalla sähköposteihin

Sähköpostitiedotteita lisää
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Luennot, esitelmät 73.1 %

Sotilas- ja johtamistaitojeni kehittäminen 46.2 %

Kouluttajana toimiminen 11.5 %

Jotokset 11.5 %

Reserviläisurheilu 11.5 %

Ammunta 50 %

Kerho- ja yhdistystoiminta 15.4 %

Paraateihin ja vartioihin osallistuminen 23.1 %

Muu 5.8 %

Jotosjoukkue valtakunnallisiin kilpailuihin 31.8 %

Epävirallisempi retkeily- ja jotosryhmä 56.8 %

Ammuntajoukkue valtakunnallisiin kilpailuihin 25 %

Epävirallisempi ammuntaryhmä 65.9 %

Muu reserviläisurheilujoukkue 15.9 %

Muu 6.8 %

Jos saisi enemmän näkyvyyttä mediassa - lähinnä paikallisissa lehdissä, niin se olisi hyvä juttu!

Hieman avaamalla yksityiskohtia toimintatavoista ensikertalaisille.

Ajantasaiset kotisivut
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Liian vähän: 1 2 %

2 11.8 %

3 70.6 %

4 15.7 %

Liikaa: 5 0 %

Kyllä 26.9 %

Ei, nyt on sopivasti 44.2 %

En osaa sanoa 28.8 %

Enemmän kentällä näkyvää toimintaa. Vähemmän kissaristiäisiä.
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Hyvältä näyttää. Noin saadaan rautainen tieto, mitä jäsenistö todella haluaa. Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa kyselyyn. Samalla saadaan

ilmeisesti sp-osoitteet. Terv. SA

Tapahtumakalenterien vaihto vuosisuunnittelun tasolla, mahd. jopa tarkastelu saman pydän äärellä. ( piiritaso, miehet, naiset, koulutus)

Mielestäni voisi yhdistää kokonaan Suur-Savon Res.ups. ja reserviläispiirit ja niiden toiminnat varsinkin kentällä tapahtuvan. Uskon ainakin nuorten

reserviläisten olevan valmiita yhteistoimintaa ilman " arvorajoja."

Olen tyytyväinen yhdistyksen toimintaan. Haluaisin olla enemmän mukana "töissä", mutta juuri nyt aika ei riitä.

Olen mukana lähinnä kannatuksen vuoksi.

Voisimme ehkä osallistua alueen haavoittuvien sabotaasikohteiden kartoitukseen ja arviointiin (?) , Remeksen romaanin " Jäätyvä helvetti "

hengessä. Kauanko kestää, ennen kuin vartiointipartio on kaivautunut maahan muuntajien viereen, ja heillä on yönäkölaitteet ?

Aika on rajallinen - valitettavasti, suuri kiitos heille, jotka uhraavat omaa aikaansa huomattavasti minua enemmän tämän erittäin kannatettavan asian

hyväksi.

Vastuidenjako selkeämmäksi ( jaokset), sotilasasut esim. mpk:lta tai PV:ltä paraateihin ja vartioihin osallistuville kotiin, vaikuttaminen siihen, että

piiriyhdistykset lakkautetaan, yleensäkin reserviläistoiminnassa ollaan liian kaavoihin kangistuneita ja muotomääräisiä

Yhdistyksen yleistä näkyvyyttä voisi pyrkiä lisäämään.

Tämä kysely jäsenille, tulevaisuudessa useammin.

Yhdistyksen puheenjohtajat ovat toimineet erittäin hyvin - kun ja jos - saataisiin jäsenet liikkeelle mielenkiintoisilla aktiviteeteillä.

Uutena jäsenenä en vielä luonnollisesti antaa toimintaan liittyen.

Hienoa toimintaa olette pyörittäneet. Hieman voisi tehdä helpommin lähestyttävämmäksi tapahtumia ja toimintatapoja myös sellaisille jäsenille joilla

ei kokemusta vielä ole, mutta halua ja mielenkiintoa senkin edestä.

Yhdistys toimii/on toiminut varsin hyvin. Korkeatasoisia luentoja yhdessä muiden järjestöjen kanssa voisi järjestää useammin.

Olen ollut parissa muussakin res.ups.yhdistyksessä ja tämä on paras.
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