
 

Jäsenkysely 2023 

Taustakysymykset 
 
1. Ikä 

o Alle 60 vuotta 

o 60-69 vuotta 

o 70-79 vuotta 

o 80-89 vuotta 
 
2. Sukupuoli 

o Nainen 

o Mies 

o Muu 

o En halua vastata 
 
3. Kuinka usein osallistut Eläkeläiset ry:n tai sen paikallisyhdistysten toimintaan? 
- Esimerkiksi matkoille, juhliin, kokouksiin, kerhoihin tai harrasteryhmiin. 

o Viikoittain tai lähes viikoittain 

o Kuukausittain 

o Joitain kertoja vuodessa 

o Vuosittain tai harvemmin 

o En koskaan 
 
4. Toimitko Eläkeläiset ry:n tai sen paikallisyhdistysten tai aluejärjestöjen 
luottamustehtävässä? 
- Esimerkiksi yhdistyksen johtokunnassa, aluetoimikunnassa tai harrastekerhosta 
vastaavana. 

o Kyllä 

o Ei 

 

5. Millaiseksi koet Eläkeläiset ry: n toiminnan?  

1=Täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä.   1        2        3        4       5 
 

Koen, että Eläkeläiset ry:n toimintaan  
on helppo osallistua 

Toimintaan osallistuminen on vähentänyt 
kokemaani yksinäisyyttä 

Olen saanut eläkeläistoiminnasta uusia 
ystäviä 

Eläkeläiset ry:n ja sen paikallisyhdistyksen  
toiminnasta on helppo saada tietoa 

 
 

Ohje: 

- Voitte täyttää jäsenkyselyn 

kokonaan tai haluamiltanne osin 

- Täytetyt kyselykaavakkeet voi 

lähettää skannattuna osoitteeseen 

elakelaiset@elakelaiset.fi tai 

postitse osoitteeseen Eläkeläiset 

ry, Kauppakaarre 1, 00700 

Helsinki  

mailto:elakelaiset@elakelaiset.fi


6. Kuinka usein vierailet Eläkeläiset ry:n tai sen paikallisyhdistyksen tai 
aluejärjestön kotisivuilla? 

o Usein 

o Kuukausittain 

o Muutaman kerran vuodessa 

o Harvemmin tai ei koskaan 
 

Toiveet Eläkeläiset ry:n toimintaan 
 

7. Millaista toimintaa toivoisit Eläkeläiset ry:ltä ja sen jäsenyhdistyksiltä? 

o Matkoja ja retkiä 

o Keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista 

o Kannanottoja valtakunnallisesti ja paikallisesti tärkeisiin kysymyksiin 

o Harrastekerhoja, kuten kulttuuria ja liikuntaa 

o Koulutuksia 

o Jotain muuta, mitä? 
 

 
8. Olen kiinnostunut toimimaan Eläkeläiset ry:n jäsenyhdistyksen vapaaehtois- tai 

luottamustehtävissä 

o Kyllä 

o Ei 
 

9. Halutessasi anna sähköpostiosoitteesi, niin saat lisätietoa Eläkeläiset ry:stä 

 

__________________________________________________________________ 

10. Millaisista aihepiireistä toivoisit artikkeleita Eläkeläinen-lehteen? 

- Valitse enintään 3 vaihtoehtoa. 
 

o Eläkeläisyhdistysten toiminta 

o Erilaiset harrastukset 

o Yhteiskunnalliset aiheet (esim. eläkeläisten verotus tai eläkkeiden taso) 

o Hyvinvoinnin ja terveyden kysymykset 

o Kulttuuri (esim. kirja-arvostelut tai jutut ja uutiset kulttuuritapahtumista) 

o Matkailu 

o Asuminen (esim. remontit tai uuden asunnon etsintä) 

o Liikenne 

o Vinkit tietotekniikan käyttöön 

o Historia 

o Joku muu, mikä 



 

Eläkeläiset ry:n yhteiskuntavaikuttaminen 

11. Mistä aiheista haluaisit Eläkeläiset ry:n tekevän enemmän kannanottoja tai 

ajavan asiaa esim. Eläkeläisliittojen keskusjärjestö EETU:n kautta? 

- Voit valita enintään kolme vaihtoehtoa. 

o Työeläkkäiden taso 

o Kansaneläkkeiden ja takuueläkkeiden taso 

o Asumisen kustannukset 

o Sosiaali- ja terveyspalvelut (esim. kotihoito) 

o Digipalveluiden saavutettavuus 

o Mahdollisuus käyttää edelleen käteistä rahaa 

o Yhteiskunnan turvallisuus (mm. rikollisuuden torjunta) 

o Ulko- ja turvallisuuspolitiikka (esim. rauhan kysymykset) 

o Omaishoitajien asema ja palkkiot 

o Liikenne ja sen kustannukset 

o Ulkomaalaistaustaisten iäkkäiden oikeudet 

o Joku muu, mikä 

o Joku muu, mikä 
 
 
 
12. Vapaa sana Eläkeläiset ry:n toimintaan liittyen 
 


