
Jäsentutkimus 2010

Jäsentutkimuksen palautus 30.11.2010 mennessä

Tämä on jäsenkirjeen 4/2010 mukaan liitetty jäsentutkimus. MMAF:n hallitus toivoo että mahdollisimman moni jäsen vastaa 
kysymyksiin ja palauttaa kaavakkeen. Tutkimukseen voi vastata nimettömänä tai jättää yhteystietonsa yhteydenottoa varten.

Kysely tulisi postittaa takaisin 30.11.2010 mennessä.

Postimaksun maksaa MMAF. Palautusosoite on kaavakkeen takasivulla, eli vastattuasi kysymyksiin, taita kyselykaavake 
kahtia ja nido tai teippaa siten, että takasivun palautusosoite jää näkyviin.

Tutkimuksella kartoitetaan MMAF:n toimintaa koskevia toiveita nyt ja tulevaisuudessa ja samalla jäsenkunnan kiinnostuksen 
kohteita yleensä. Kyselykaavakkeella voi myös antaa sanallista palautetta ja esittää ehdotuksia. Vähäisimpänä ei myöskään 
ole mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi duunariksi. Yhdistyksessä löytyy tehtäviä kertaluonteisista projekteista pidem-
piaikaisiin sitoutumisiin. 

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan MMAF:n huppari ja kaksi T-paitaa. Arvonta suoritetaan kyselykaavakkeessa 
olevan juoksevan numeron perusteella, joten laita tämän sivun alareunassa oleva numero itsellesi muistiin. Voittajanumerot 
ilmoitetaan netissä ja seuraavassa jäsenkirjeessä.

Ota tämä numero itsellesi ylös, palkintojen arvonta tapahtuu 
tämän juoksevan numeron perusteella. Voittajat ilmoitetaan 
joulukuun alussa MMAF:n foorumilla ja seuraavassa jäsen-
kirjeessä.  



2

Mistä sait alun perin tietää MMAF:n olemassaolosta?
 Ystäviltä / tuttavilta
 Netistä
 Tapahtumista
 Alan lehdistä
 Jostain muualta, mistä _______________________________________________________________

Mitä tyylisuuntaa nykyinen pyöräsi edustaa?
 Chopper
 Bobber
 Street Fighter

Joku muu tyylisuunta

Mikä sai sinut liittymään MMAF:n?     
 Liityin kannatuksen vuoksi 
 Haluan vaikuttaa asioihin MMAF:n kautta 
 Yhdistyksen aktiivinen toiminta ja se ajamat asiat
 Kauanko olet ollut jäsen? Vuodesta  ____________________________________________________

Mihin MMAF:n mielestäsi pitäisi tulevaisuudessa paneutua?
Valitse ja ruksaa vain kolme mielestäsi tärkeintä kohtaa.
 Edunvalvontaan 

Tapahtumissa näkymiseen ja yleiseen näkymiseen
 Tiedottamiseen
 Turvallisuuteen 
 Ylläpitämään suhteita päättäjiin 
 Jäsenetujen ja alennusten sopimiseen
 Kansainväliseen toimintaan
 Ylläpitämään suhteita muihin järjestöihin  
 Johonkin muuhun, mihin _____________________________________________________________

Miten MMAF:n nykyinen toiminta mielestäsi sopii yksiin tärkeinä pitämiesi aiheiden kanssa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Mitkä mielestäsi ovat pyöräharrastukset suurimpia uhkia nyt ja tulevaisuudessa?
Valitse ja ruksaa vain kolme mielestäsi tärkeintä kohtaa.
 Lainsäädäntö
 Verotus
 Yleinen tietämättömyys / asenteellisuus
 Harrastajien oma toiminta 
 Harrastajien toimimattomuus
 Muuta, mitä _______________________________________________________________________

Pitäisikö MMAF:n mielestäsi laajentaa toimintaansa alueellisesti?
 Pitäisi perustaa alaosastoja nykyisen toiminnan laajentamiseksi
 Olisin valmis osallistumaan tai vetämään alueellista toimintaa 
 Nykyinen toiminnan laajuus riittää
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Mistä aiheista haluaisit enemmän juttuja jäsenkirjeeseen ja nettisivuille?
Valitse ja ruksaa vain kolme mielestäsi tärkeintä kohtaa.
 Tulevaisuuden suunnitelmista
 Henkilöhaastatteluja  
 Teknistä tietoa ja opastustta   
 Tietoa tapahtumista Suomessa ja muualla  
 Tietoa verotuksesta ja lakiasioista
 MMAF:n Hallituksen päätöksistä
 Ulkomaisista organisaatioista / kansainvälisistä asioista
 Matkakertomuksia   
 Talli- / kerho- yritysesittelyjä  
 Pyöräesittelyjä   
 Tuotetarjouksia
 Jostain muusta aiheesta, mistä ________________________________________________________
 Olisitko itse halukas kirjoittamaan jostakin mainitusta aiheesta   Kyllä           Ei

Mikä saisi sinut kirjoittamaan jutun MMAF:n jäsenkirjeeseen?
 Palkkio tai muu houkutin
 Voisin pyydettäessä kirjoittaa itselleni sopivasta aiheesta
 Olen jo kirjoittanut

Olisitko halukas tekemään jotain vapaaehtoistyötä MMAF:n hyväksi?
 Kyllä  En
 MMAF:n esittelyosastojen järjestämiseen tai niissä päivystämiseen liittyvissä tehtävissä
 Tiedon ja selvitysten keräämis- tai käännöstehtävissä
 Teknisiin tai lakiasioihin liittyvissä tehtävissä
 Hallitustehtävissä 

Kerhokauppa
Tuotteiden taso ________________________________________________________________________
Ehdotuksia tuotteista ____________________________________________________________________

Jäsenedut
Edustatko yritystä joka voisi tarjota MMAF:n / Smoto:n jäsenille jäsenetuja?
Jos, niin millaisia? ______________________________________________________________________

Sana on vapaa, kerro mielipiteesi MMAF:sta ja se toiminnasta. Esitä ehdotuksia, toivomuksia ja anna 
palautetta. Mitä toivot MMAF:ltä ja sen toiminnalta jatkossa.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lisää tähän yhteystietosi jos haluat sinuun otettavan yhteyttä. Nimi, sähköposti tai puhelinnumero
_____________________________________________________________________________________



Taita tästä ja nido tai teippaa kiinni.

MMAF Jäsenkysely

Tunnus 5018790

00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja 

maksaa posti-

maksun


