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Kysely Harjun Martei e
21 vastausta

Julkaise tiedot

Marttien toimintaan osallistuminen
Harjun Marteilla on ollut ruokailtoja viimeisen kahden vuoden aikana
20 vastausta

Liian harvoin
Sopivassa määrin
Liian usein
95%
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Miten usein parin kolmen vuoden aikana on sattunut niin, että olisit
halunnut osallistua ruokailtaan mutta se onkin ollut täysi ?
20 vastausta

Ei koskaan

30%

Muutaman kerran
Usein
10%

60%

Miten usein Harjun Marteilla tuliisi tulevaisuudessa olla jäseniltoja ?
20 vastausta

viikoittain
kahdesti kuukaudessa
kerran kuukaudessa
75%

10%

joka toinen kuukausi
harvemmin

15%

Miten usein itse haluaisit tulevaisuudessa osallistua jäseniltoihin ?
20 vastausta

viikoittain
kahdesti kuukaudessa
15%

kerran kuukaudessa
joka toinen kuukausi
harvemmin

80%
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Miten voisi parantaa mahdollisuuksia siihen, että mahdollisimman monet pääsevät
usein mukaan ruokailtoihin ?
12 vastausta

Joustavuutta
Yhden 16 hengen illan sijasta kaksi 10-12 hengen iltaa samasta aiheesta.
Kohteliaisuutta esim. jos 12 hengen ilta ja tulijoita 15 niin joku monta kertaa mukana
ollut peruisi ja antaisi tilaa toisille.
Tihentämällä iltoja
Tarvittaessa tuplaamalla aihe eli jos määrä ylittyy, voitaisiin järjestää toinen
samanlainen ilta, ja jakaa osallistujat molempien iltojen kesken sopimalla... pienet
ylitykset voitaisiin varmasti sovitella, eli pari-kolme lisäpaikkaa lienee mahdollista
sovittaa tarvittaessa.
Mikäli ei lisätä ruokailtojen määrää, ei kaikki halukkaat voi mahtua (max 16 hlö:n)
iltaan.
Rajoittaminenkaan ei ole positiivinen asia. Jos määrätään vuosikiintiö (eli saisi tulla
vaikka max 4 iltaan vuodessa), se tulee aiheuttamaan närkästystä. Voisiko miettiä
jotakin muuta tilaa? Saattaa olla rahakysymys!

Voisitko itse toimia joskus Martti-illan isäntänä ?
19 vastausta

en missään tapauksessa
42,1%

ehkäpä
mielelläni

57,9%
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Voisitko itse toimia joskus Harjun Marttien hallituksessa ?
19 vastausta

en missään tapauksessa
ehkäpä
mielelläni

26,3%

52,6%
21,1%

Marttien iltojen sisältö
Miten tärkeänä pidät ruokailtojen sisällön suunnittelussa seuraavia.

juustojen ym leikkeieiden tuntemuksen lisääminen, maistelu
melko tärkeä: 8

riis

a
i- j

s…
pa

pi
lei

en

ja…

an

ll
pu

ja…

…

vi
ai

o

nt
lue

https://docs.google.com/forms/d/184WlM5zOvW3pSPAV31aswfT8IZaX-bbqYjxvSeAgFFI/viewanalytics

en

j
sto
juu

y…

4/6

15.4.2020

Kysely Harjun Marteille

Mitä muita ehdotuksia sinulla on ruokailtojen sisällöksi?
9 vastausta

Perinneruokia
Erilaiset kaalit
Tehdään jatkuvasti esillä oleva toivelista, johon voi a) esittää toiveita ja b) kannattaa
muiden toiveita; kysellään muilta Marttiporukoilta mitä ovat illoissa tehneet ja miten
pyrkineet jäsenten toiveita täyttämään
Joskus joku mainitsi kaniinin.... erinomainen ehdotus! Onko lampaalla
mahdollisuuksia osallistua? Onko mahdollista, että jollain tavalla olisi valmistettu
jotain ennakkoon tai että jotain olisi etukäteen esim. uunissa tai pitemmän
valmistusprosessin mahdollistamiseksi? (Esim. slow cooking-periaatteella?) Entäpä
ajatus siitä, että valmistettaisiin jotain, joka otettaisiin mukaan kotiin kypsymään
(esimerkiksi bastourma'hoito' kuivatulle lihalle)? Ja makkarathan tarjoaisivat valtavan
arsenaalin: Voisiko ajatella suolen sijaan esim. käärimistä leivinpaperiin? tai johonkin
taikinaan? Tämä siksi, että suoleen ajaminen saattaa olla vaikeasti toteutettavissa...
Aina kun on mahdollista tulisi pitää esillä myös seuraavia asioita: kestävät valinnat,
huoltovarmuus sesonkien huomioiminen ja lähiruoka sekä kotimaisuus

Marttien iltojen järjestelyt
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Mitä muita ehdotuksia sinulla on Marttien toiminnan järjestelyjen suhteen:
8 vastausta

Koronaa kuunnellen harkittava tilaisuuksien peruuttamista
Hallituksen rinnalla voisi kokeilla jotain toimintaryhmää ajatuksella että tulee
toimintaa useammalle muutenkin kuin vain harvanlaiset ruokailla; marteissa piilevää
osaamista käyttöön / esim. pieniä luentoja tai taitojen esittelyjä / opetuksia
Hyvä kysely, mutta kaikkiin kysymyksiin ei oikein ollut 'yhtä oikeaa' vastausta.
Esimerkiksi kysymykseen kuinka usein… riippuisi osallistujamäärästä (jos 'liikaa'
yhteen kertaan, niin sitten toinen kerta lisäksi...) vaikka olihan se tuossa lopussa
ajatuksena tarjottu...
Kysely on erinomainen juttu! Ja jos virka-asua suunnitellaan, niin on hyvä pitää
mielessä, että laadukas materiaali on erittäin tärkeä osa tuotetta (etteivät parin
vuoden sisällä ala hajota käsiin...). Järjestelyt hyvässä kuosissa ja toiminta samoin!
On erinomaisen hyvä että avoimmuutta on lisätty julkaisemalla hallituksen
kokousmuistio nettisivulla. Toivotaan että pääsemme pikaisesti "koronan" jälkeiseen
ns. normaaliin aikaan ja voimme kokoontua tekemään yhdessä hyvää ruokaa
kestävään arkeen ja joskus juhlaankin!
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