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Oletko tehnyt tunnukset kerhon jäsenrekisterijärjestelmään? 
 

 Mikäli et, niin miksi? / Oliko tunnuksien teko helppoa? 

Kyllä Oli helppoa 

Kyllä Riittävän helppoa oli 

Kyllä 

Joo 
 
 
 

Kyllä Oli helppoa 

Kyllä Oli 

Ei ei ole neuvottu 

Kyllä Oli helppoa. 

Ei Itse asiassa en tiedä onko mulla tunnuksia vai ei 😄 

Kyllä Tunnuksen teko oli helppoa vuosi sitten jo tein sen tunnuksen 

Kyllä Oli helppoa 

Kyllä Oli helppo 

Kyllä Oli helppoa 

Ei Ei ole ollut vielä tarvetta. Jos kelkkailutouhut vielä jatkunee niin sitten varmaan ajankohtaista. 

Ei En oo vielä viittiny kun ei tiiä tuleeko täälä lunta yhtään 

Kyllä Kyllä 

Ei Olen ostanut luvan paikallisilta myyjiltä 

Kyllä Oli 

Kyllä Oli 

Kyllä Oli 

Ei Ei oo ehtinu 

Kyllä Oli 

Ei En tiedä 

Ei En oo tehny ,laiska 

Ei En ole varma olenko tehnyt? Pitää tarkistaa 

Ei Omaa tyhmyyttä 

Ei Teen myöhemmin 

Ei Ei ole oikein ollut lunta näillä leveysasteilla 

Kyllä Helppo homma 

Kyllä Oli 

Kyllä Helppua oli. 

Kyllä 30 v henkilöltä onnistui ongelmitta. 

Kyllä Oli kai 
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Ei En oo vielä kerinny 

Ei En ole kuullut koko hommasta 

Ei Ei ole ollut tarvetta. 

Ei Viime vuonna en ehtiny kelkkailemaan 

Ei 
En ole varma olenko varsinainen jäsen. Mielestäni olen maksanut jäsenmaksun, mutta 
ainakaan automattista laskua ei tule. 

Ei Ei oo saanut äntiin.. 

Kyllä Helppoa ku heinän teko 

Kyllä Oli 

Kyllä helppoa oli 

Ei Ei tietoa mihin pitäisi tehdä, miten ja miksi pitäisi tehdä? 

Ei Ei ole tullut tehtyä. 

Ei 
En ole varma olenko varsinainen jäsen. Mielestäni olen maksanut jäsenmaksun, mutta 
ainakaan automattista laskua ei tule. 

Ei Työn alla :) 

Kyllä En muista olenko tehnyt 

Ei 
Olen P-HMK:n jäsen ja sitä kautta Pirkanmaan maastoreittipoolin. Olen ostanut vierailuluvan 
teille kahtena vuotena 

Ei 
Olen waasa snowmobile yhdistyksen jäsen. Vierailen säännöllisesti SuSeMK alueella ja täten 
alueen reitistö ja olosutheet kiinnostaa. Päivälupien käyttöä on siis tullut hyödynnettyä. 

Ei Empäs ole tuollaista havainnut 

Ei Kirjauduin vasta jäseneksi, en saanut vielä hyväksyntää. 

Ei Hmm enpä ole tainnut kuulla tästä ennen, mutta pitääpä tutkia asiaa! 

Ei Jäänyt kaiken keskellä tekemättä 

Kyllä Jaa a 

Kyllä Aika helppo 
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Millaisia tapahtumia toivoisit kerhon järjestävän? 
Viikon kestävä Viron reissu joka toinen kuukausi 

Kisat, kokoontumisajot, koulutus 

Safari 

Safari 

Safareja 

vesikrossi 

Safareille jatkoa. 

Sellasia kelkka retkiä, missä ei tarvi olla kisa-tai sportkuskien tukkeena reitillä selkävikasena. 

Safari kun oli kiva ajaa vuonna 2019 talvena Soini-Ähtäri-Lehtimäki-Soini-Ähtäri-Soini isommalla 
porukalla. 

Safarit on ollu jees. 

Talkoita ja kelkka safareita 

Safarari touhua saisi jatkaa sekä kisoja järjestää jos vain on mahdollisuuksia 

Jotain yhteistä tekemistä, joihin olisi tälläisen "huvikseen" kelkkailijoiden mukava tulla, tai vasta 
aloittelijoidenkin. Naisille jotakin yhteistä. 

Reittien kunnostusta 

Safari 

Freeride 

Kunhan reitit ja merkinnät on ok, riittää mulle 

Kisoja 

Mitävain 

Safareita 

? 

Lisää porukalla kelkailua 

Ohjattuja reittiretkiä 

Safarit ovat olleet huippuja! 

Ei väliä 

Safarit ja kisat 

Yhteiset ajopäivät löytyy jo ja sallan ensilumen leiri on kiinnostava 

Safari 

"safaria" tms. 

Ajo tapahtumia. 

Safareita ja paikallisempiakin pienempiä ajotapahtumia. 

En tiedä vielä ;) 

Jotain 

Kalusto esittely 

Safareita ym kokoontumisia, esim.makkaranpaistoa potaskalla 
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Safareita 

Riittää kun reitit ja luvat reitteihin pysyy kunnossa 

Saunaillat ja safarit 

Mitä vain aiheeseen liittyvää 

Kaikenlaisia 

safari 

Kelkkatapahtumia 

Safarit on aina mukavia🤙 

Riittää kun reitit ja luvat reitteihin pysyy kunnossa 

Safari, lapsille jotain omaa tapahtumaa? 

Lumisadetta 

Safari oli kyllä mukava kokemus! Vastaavia voisi järjestää myös pienempimuotoisina 

- 

Yhteiset tapahtumat on jees 

Alustan säätöpäivät 

Yhteisiä ajopäiviä! 

Jonkinnäköisiä kelkkailu-tapahtumia että saatais reiteille enempi säpinää ja näin ollen ne pysyis 
myös auki. 

Ainakin niitä mitä tähänkin mennes safarit yms. 

Safarit on poikaa 
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Oletko osallistunut omatoimisiin / järjestettyihin talkoisiin? 
 
 Mikäli et, niin miksi? 

Olen  

Olen  

Olen  

Olen  

Olen  

Olen  

En ole Osallistuisin jos ei olisi niin pitkä matka reiteille. Asun Pirkanmaalla. 

En ole Ajan käyttö ongelmia 

Olen  

Olen  

Olen  

Olen  

En ole Työt haittaa harrastuksia. 

Olen  

Olen  

Olen  

En ole Ei jakss 

Olen  

Olen  

En ole Pitkä matka Vaasasta 

En ole Ei 

En ole Olen töissä käyvä 

Olen  



27.11.2020 Jäsenkysely kooste  7/8 

 
 
 

En ole Asun Tampereella, kyllä olisi syytä silti osallistua talkoisiin, arvostan sitä työtä paljon 

En ole  

Olen  

En ole  

Olen  

En ole Ei ole ollut aikaa 

En ole Asuinpaikka kerhonreiteistä kaukana. Ympärikellon työskentelevänä huonosti aikaa. 

Olen  

En ole Aloitteleva jäsen 

Olen  

En ole Ajankohdat ei ole sopineet 

En ole Olen reitistön satunnaiskäyttäjä, päivä/viikkolupa 

En ole Vähä kaukana Vaasasta. 

En ole Olen reissu töissä ja ei ole sattunut sopivaa hetkeä 

Olen  

Olen  

Olen  

En ole 
Lappajärven mökkeilijänä olen lähinnä kannatusjäsen. Ehkä kerran talvessa tulee käytyä 
reitillä 

En ole 
Nyt vasta taas kelkka hankittuna pitkään aikaan. Lisäksi asun Tampereella, josta vähän 
matkaa talkoisiin. 

En ole Valitettavasti aika ollut kortilla. 

En ole Olen reissu töissä ja ei ole sattunut sopivaa hetkeä 

En ole 
Asun Jyväskylässä, matka on niin pitkä. Muuten kyllä aktiiviseen kerhoon olisi mukava 
olla mukana 

Olen  

En ole Talkoilua riittää täällä etelämpänäkin.. 😆 

En ole  

Olen  

Olen  

En ole 
Iskä on osallistunut, olen asunut muualla Suomessa, niin en ole ehtinyt järjestettyihin 
talkoisiin. 

Olen  

Olen  

Olen  

Vapaa sana, risut ja ruusut etc. 
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Hyvin te vedätte. 

Opasteita ei kai voi olla liikaa. 

Reitin kunto välillä heikko. 

Tulis lunta... 

Pylkönmäki ja Karstula suunnan reitteihin kannattaisi panostaa lisää 

lunta odotellessa 

Jatkakaa vierasseurajäsenyys systeemiä, se on hyvä juttu. Kiitos reittien kunnossapidosta kaikille 
talkoolaisille ja aktiivisille kerholaisille. 

Kaikille niille jotka tekee tätä oma aloitteista työtä vapaa-ajalla ja raivaa reittejä ym. Niin iso peukalo 
heille ja samoin jotka jaksavat pyörittää koko kelkkakerhoa! Hienoa! 

Toivottavasti sitä lunta tulisi että pääsis ajamaan moottorikelkka teidän hyviä kelkka reittejä 

Hyvin menee tulis vaan lunta 

Pidetään reitit ja laavut kunnossa 

Talkoisiin saisi osallistua enemmän kelkkailijoita ettei sitten märistä talvella kun joku asia on 
perseellään,mutta toki siihen ei voi ketään pakottaa. Pieni porukka pitää reitit kunnossa joten heille 
iso kiitos panoksestaan reittien suhteen💪🏻 

Ei ole mitään kommentoitavaa. 

Reittiä pitäis pitää kunnos 

 

Hyvin menee 

Reittimerkinnät paremmin kuntoon... 

Reitti talkoita enemmän. Pidetää meidän reitit siistinä että saatas olla ylpeä omista poluista 

Hienoa toimintaa 

Lunta! 

Ei 

Hyvää alkavaa 2021 kelkka kautta 

Hyvä kerho👍 

Aktiivinen seura, WU-ryhmä toimii hyvin, mukavaa porukkaa 

Ruusut 

Toivotaan lumista talvea ja hyväkuntoisia reittejä. 

Seuran toiminta vaikuttaa todella hyvälle ja mukaansa kutsuvalle 

Lumi olis kova juttu. 

Sen mitä on ajamaan pystynyt niin reitit ja merkkaukset olleet hyvässä kunnossa. 

Kerhonjäsenet todella auttavaa ja mukavaa porukkaa. 

En ole Soinin MK:n aktiivi, mutta tuntuisi että yhteistyö SuseMk:n suuntaan ei liian tiivistä vielä ole 
ollut, koitetaan edelleen parantaa yhteistyötä. Ähtärinjärven ympärikierto on hieno lenkki. Uusia 
reittimerkkejä jos on jossain valmiina pieneen omatoimitalkootarpeeseen niin tieto sijainnista olisi 
hienoa. 

Ei tässä vaiheessa viherkasveja voi jaella 
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Jepjep 

Tsemppiä johtoryhmälle 

Reitistön ohjeistusta voisi parantaa. Päiväreissujen tekijöille karttatauluja tms. 

Lunta kiitos. 

Vierailu sopimus naapuriseuran reiteille pienellä maksulla on aivan huippu juttu 

Aktiivisella yhdistyksellä tärkeä tehtävä pitää kelkkailu alueellamme mahdollisena ja ulkopuolisten 
silmissä hyväksyttävänä. Reitit pidetty monipuolisina ja kunnossa kunhan lunta vain piisaisi. 

Ei kai tässä muuta kun lunta ootellessa 

Lisää kökkäväkeä😬 

👌 

Kelkkakerhot tekevät uskomattoman Hienoa työtä talkoovoimin. Iso kiitos kaikille vapaaehtoisille! 

Hanaahanaa 

Vierailu sopimus naapuriseuran reiteille pienellä maksulla on aivan huippu juttu 

Tulis lunta ;)) 

Hyvin menee 

Teillä on hienot ja hyvin hoidetut urat. Iso hatunnosto! 

Olisi mahtavaa jo Mäyry - alavus reitin saisi taas käyttöön! 

Tulispa lunta... rajapintojen (alavus/pjoki/seinäjoki) vastuita vois selventää 

Talkooväkeä saisi olla runsaammin. 

Aivan mahtavat reitistöt kyllä/ hyvin hoidetut, ei puutu kuin lumi! 

Ei lisättävää. 

Hyvää ollut kerhon toiminta tähän mennes 

Ei risuja mutta ruusuja kyllä. 


