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Kyselyn tarkoituksena oli saada palautetta jäsenten tyytyväisyydestä
yhdistyksen toimintaan sekä ideoita toiminnan kehittämiseksi.
Kysely lähetettiin huhti-toukokuussa 219 jäsenelle, joiden sähköpostiosoite oli
yhdistyksen tiedossa.
Vastauksia saatiin 101 jäseneltä (vastausprosentti 46%).
Suurin osa vastanneista osallistui ainakin yhteen yhdistyksen toimintaan viime
vuoden aikana.
98% vastanneista koki yhdistyksen viestinnän hyväksi tai erittäin hyväksi.
53% vastanneista piti yhdistyksen nettisivuja hyvänä tai erittäin hyvänä.
43% vastanneista ei ollut käynyt nettisivuilla.
Suurin osa vastanneista koki taideretket hyviksi tai erittäin hyviksi.
33 jäsentä antoi palautetta yhdistyksen kehittämiseksi.
Ylipäätään palaute oli runsasta, positiivista ja rakentavaa, antaen yhdistykselle
erinomaista osviittaa toiminnan kehittämiseksi.

K1 Mihin yhdistyksen toimintoihin osallistuit viime vuonna?
Suurin osa vastanneista oli osallistunut ainakin yhteen yhdistyksen toimintaan viime
vuoden aikana.
Lisäksi yksi jäsen kertoi osallistuneensa vapaaehtoisena tarjoilujen järjestelyihin
näyttelyjen avajaisissa.
K2 Mitä mieltä olet yhdistyksen viestinnästä?
Erittäin hyvä
Hyvä
Välttävä
Ei lainkaan hyvä

32%
66%
2%
0%

K3 Mitä mieltä olet yhdistyksen nettisivuista?
Erittäin hyvä
Hyvä
Välttävä
Ei lainkaan hyvä
Ei ole tutustunut

2%
51%
4%
0%
43%

K4 Mitä mieltä olet yhdistyksen retkistä?
Erittäin hyvä
Hyvä
Välttävä
Ei lainkaan hyvä
Ei ole osallistunut

35%
46%
0%
0%
19%

Ehdotuksia retkikohteiksi:
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Serlachius, Mänttä
Kumu, Tallinna
Oodi, Helsinki
Muuallekin kuin Etelä-Suomeen, esim. Mikkeli, Kuopio
Björn Weckström
Sara Hilden, Tampere
Ellen Thesleff
Tuusulan järven taiteilijakodit
Kuusisaaren museot, Helsinki
Merkittävät näyttelyt Tallinna, Pietari, Tukholma
Salmela, Mäntyharju
Visavuori, Valkeakoski
Kotimuseot
Pienemmät näyttelyt ja kohteet

K5 Ehdotuksia yhdistyksen kehittämiseksi:
9
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Jatkakaa samaan malliin.
Asiantuntijaluentoja taiteesta, taiteilijoista, arkkitehtuurista.
Nuorten taidekasvatus ja osallistaminen.
Lisää tuntevuutta, esim. sanomalehtien avulla, messuilla.
Retkiä useammin.
Kysely hyvä.
Museon tilaisuuksien tarjoiluhenkilökunnalle edustusasut.
Hallituksen jäsenmäärä turhan suuri.
Yhdistyksen visio 10v kuluttua.
Jäsenrekisterin tietojen ajantasaisuudesta huolehdittava.
Heinolaa kuvaavia tauluja näyttelyyn heinolalaiskodeista.
Taideleiri aloittelijoille.
Poikkitaiteellista säpinää.
Taidekirppis.

K6 Ruusut ja risut ovat tervetullutta palautetta. Kerro terveisesi
yhdistykselle ja museonjohtajalle. Vastauksesi on anonyymi.
35 jäsentä antoi palautetta.
Ruusuja:
Yhdistyksen puheenjohtaja ja museonjohtaja hyvin näkyvillä.
Retket hyvin järjestettyjä.
Jatkakaa samaan malliin.
Ruusuja hallitukselle.
Ihanaa, että olette olemassa.
Kiitos aktiivisille toimijoille.
9-luokkalaisten matkat HYVÄ, kiitos. Antoisa yhdistys, hyvä!
Olen iloinen, että tämä yhdistys on olemassa ja toimii tämmöisessä pikkukaupungissa.
Teillä on mukava tunnelma ja hyviä näyttelyitä.
Näyttelyt ovat olleet onnistuneita ja retkikohteet käymisen arvoisia.
Kiitos kaikille yhdistysaktiiveille vapaaehtoisesta työstä taidemuseon hyväksi!

Retket olleet erinomaisia.
Taidemuseon ystävien toiminta on tärkeää Heinolan historiankin vuoksi.
Taidelahjoitukset ovat minusta hieno keino kartuttaa katsottavaa kaupunkilaisille.
Miljoona, miljoona, miljoona ruusua…
Risuja:
Kesänäyttelyn 2019 avajaiset eduskuntaehdokkaan toimesta oli floppi.
Näyttelyn avajaisiin ei poliittista viestiä kuten viimeksi.
Kommentteja:
Odotan innolla museon remontin valmistumista. Heinola-aiheiset näyttelyt
kiinnostavat varmaan paikkakuntalaisia, mutta ei varmaan matkailijoita. Jotain
isommin kiinnostavaa olisi hyvä saada näytteille.
Avajaisiin musiikkia.
Emme lue sanomalehtiä, joten kaikki tiedotettava olisi hyvä saada sähköpostiin.
On aktiivinen yhdistys. Onko kouluihin yhteyksiä? Oppilaiden PITÄISI käydä
näyttelyissä.
Yhdistyksen toiminnan suuntaus nuorten aktivointiin on upeaa! Nuorten näyttely olisi
toivottava museolle! Heinolassa on aivan varmasti piileviä nuoria taiteilijoita, jotka
pitäisi kaivaa esiin. Heinolassa ei ole muuta näyttelyfoorumia; ei Emmoja, Himmeja
tai Aamoksii. Tätä puolta ajatushattuun, jos rahkeet riittävät! Kai haaveilla saa! Upeaa
työtä teette!

