
Selkäydinvammaiset Akson ry:n jäsenkysely 2019 

Onko paikallistoiminta eli Aksonlaisten 

tapaamiset vastanneet odotuksiasi? * 
 ☐  Kyllä  

 

 ☐  Osittain  

 

Jäsen:  ☐  Kyllä  ☐  Ei 

Sukupuoli: *  ☐  Nainen  ☐  Mies 

 

 ☐  Muu  

Ikä: *  ☐  7-17 vuotta  

 

 ☐  18-29 vuotta  

 

 ☐  30-62 vuotta  

 

 ☐  63-79 vuotta  

 

 ☐  80 vuotta tai yli  

Oletko osallistunut Aksonin järjestämiin 

tapahtumiin vuoden 2017 aikana? * 
  ☐  Kyllä  ☐  En  

 

 ☐  En osaa sanoa/ En ollut jäsen vuonna   

       2017 

Osallistuin seuraaviin tapahtumiin:  ☐  Paikallistapaamiset 

 

 ☐  Seminaari  

 

 ☐  Vuosikokokous  

 

 ☐  Muut tapahtumat (esim. yhteistyökumppa-

 neiden kanssa järjestetyt tilaisuudet)  

 

 ☐  Joku muu 

Oletko osallistunut Aksonin järjestämiin 

tapahtumiin vuoden 2018 aikana? * 
 ☐  Kyllä  ☐  En  

  

 ☐  En osaa sanoa/ En ollut jäsen vuonna   

       2018 

Osallistuin seuraaviin tapahtumiin:  ☐  Paikallistapaamiset 

 

 ☐  Seminaarit 

 

 ☐  Vuosikokous 

 

 ☐  Muut tapahtumat (esim. yhteistyökumppa-

       neiden kanssa järjestetyt tilaisuudet 

 

 ☐  Joku muu 



 ☐  Ei  

 

 ☐  En ole osallistunut 

Tähän voit jättää kommenttisi 

paikallistoiminnasta (risut, ruusut, 

kehitysehdotukset): 

 

Vastaako Selkäydinvammaiset Akson ry:n 

toiminta odotuksiasi? * 
 ☐  Kyllä 

 

 ☐  Osittain 

 

 ☐  Ei 

 

 ☐  Ei ollenkaan 

Mitä tahtoisit, että Akson järjestäisi 

tulevaisuudessa (voit valita useamman): * 
 ☐  Seminaarit 

 

 ☐  Paikallistapaamiset, missä? 

 

 ☐  Leirit  

 

 ☐  Ryhmät 

 

 ☐  Teemaillat  

 

 ☐  Edunvalvontaa 

 

 ☐  Jotain muuta, mitä? 

Jotain muuta, mitä? 
 

  



Olisitko valmis maksamaan omavastuuta/ 

osallistumismaksua tapahtumista? * 
  ☐  Kyllä  

 

 ☐  Pienen maksun 

 

 ☐  En ollenkaan 

Kerro järjestölle risut, ruusut ja ideat! Mitä 

Aksonin tulisi mielestäsi tehdä? Mitä 

olemme tehneet hyvin tai mikä on mennyt 

metsään? Mitä voisimme tehdä 

paremmin? 

 

Oletko saanut vertaistukea: *  ☐  Kyllä  

 

 ☐  En, mutta haluaisin tulevaisuudessa 

 

 ☐  En, löytäminen vaikeaa 

 

 ☐  En, en halua 

Tiedätkö mihin ottaa yhteyttä, kun tarve 

vertaistuelle ilmenee: * 
 ☐  Kyllä 

 

 ☐  Ehkä 

 

 ☐  En tiedä 

Millainen vertaistuki olisi mielestäsi 

mieluisinta (voit valita useamman)? * 
 ☐  Kasvokkainen kahden kesken 

 

 ☐  Ryhmässä 

 

 ☐  Puhelimitse 

 

 ☐  Sähköpostilla 

 

 ☐  Skypellä tms. 

 

 ☐  Keskustelufoorumi tai chat 

 

 ☐  Joku muu, mikä? 

Jotain muuta, mitä? 
 



Osallistun arvontaan: *  ☐  Kyllä  

 

  ☐  En  

Mikäli osallistut arvontaan, jätä 

yhteystietosi tähän (nimi, osoite ja 

puhelinnumero): 

 

 

Vastaamalla ja palauttamalla kyselyn hyväksyn Aksonin tietosuojaselosteen, joka löytyy Aksonin verkkosivuilta 

osoitteesta https://www.aksonry.fi/arkisto/tietosuojaseloste.html. Kyselyn ja arvonnan yhteydessä jätettyjä 

yhteystietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin tai luovuteta muille tahoille. 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi kahden hengen leffalippupakettia Finnkinon elokuvateatteriin. 

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 18.3.2019. 

 

Palauta kysely postitse osoitteella: Selkäydinvammaiset Akson ry, Nordenskiöldinkatu 18 B, 00250 Helsinki 

 

Kiitos vastauksestasi! 


