MUSEOKYSELY – PUHELURUNKO
Alkuspiikki: Hei, tässä puhuu Riihimäen kaupunginjohtaja Sami Sulkko. Tämä on
automaattinen puhelu, jonka avulla haluamme kartoittaa sinun ajatuksiasi
museoista. Vastauksesi ovat tärkeitä, sillä hyödynnämme niitä museoiden
palveluverkon valmistelussa. Kysely kestää noin 5 minuuttia. Mikäli et ehdi
vastata juuri nyt, voit soittaa tähän numeroon takaisin viimeistään sunnuntaina.
Puhelin kannattaa nyt laittaa kaiuttimelle, jotta vastaukset on helppo näppäillä.
Kysymys 0: Haluatko jatkaa kyselyyn nyt?
Jos haluat jatkaa, paina 1
Jos et halua jatkaa, paina 2
Jos et halua vastaanottaa kaupungilta automaattipuheluita, paina 3
Kysymys 1: Kuinka usein keskimäärin käyt jossakin Riihimäellä sijaitsevassa
museossa?
Mikäli käyt useita kertoja vuodessa, paina 1
Mikäli käyt noin kerran vuodessa, paina 2
Mikäli käyt harvemmin kuin kerran vuodessa, paina 3
Kysymys 2: Kuinka usein keskimäärin käyt muualla kuin Riihimäellä museossa?
Mikäli käyt useita kertoja vuodessa, paina 1
Mikäli käyt noin kerran vuodessa, paina 2
Mikäli käyt harvemmin kuin kerran vuodessa, paina 3
Seuraavaksi haluamme tietää, mikä Riihimäen museoista on sinulle tärkein ja mikä
vähiten tärkein. Aloitetaan tärkeimmästä.
Kysymys 3.1: Mikä seuraavista museoista on itsellesi tärkein Riihimäellä?
Mikäli Lasimuseo on tärkein, paina 1
Mikäli Kaupunginmuseo on tärkein, paina 2

Mikäli Taidemuseo on tärkein, paina 3
Mikäli Metsästysmuseo on tärkein, paina 4
Kysymys 3.2 : Mikä seuraavista museoista on itsellesi vähiten tärkeä Riihimäellä?
Mikäli Lasimuseo on vähiten tärkeä, paina 1
Mikäli Kaupunginmuseo on vähiten tärkeä, paina 2
Mikäli Taidemuseo on vähiten tärkeä, paina 3
Mikäli Metsästysmuseo on vähiten tärkeä, paina 4

Kysymys 4: Mikä seuraavista olisi mielestäsi paras vaihtoehto museoiden sijainnin
kannalta?
Jos haluaisit keskittää Riihimäen museot Lasimuseon yhteyteen, paina 1
Jos haluaisit säilyttää Lasimuseon nykyisessä paikassa ja keskittää Taidemuseon sekä
Kaupunginmuseon asemanseudulle, paina 2
Jos haluat, että Riihimäen museoita ei keskitetä, paina 3
Kysymys 5: Kuinka tärkeänä näet Riihimäen museot kaupungin imagon ja
houkuttelevuuden kannalta?
Mikäli näet ne erittäin tärkeänä, paina 1
Mikäli näet ne melko tärkeänä, paina 2
Mikäli et osaa sanoa, paina 3
Mikäli et näe niitä kovin tärkeänä, paina 4
Mikäli et näe niitä lainkaan tärkeänä, paina 5

Kysymys 6: Metsästysmuseon laajentumista erämuseoksi suunnitellaan.
Kannatatteko sitä, että mahdollinen tuleva erämuseo sijaitsisi Riihimäellä, vaikka
se merkitsisi kaupungin kulujen lisääntymistä?
Mikäli kannatat sen sijaitsemista Riihimäellä, paina 1
Mikäli et kannata sen sijaintia Riihimäellä, paina 2

Loppuspiikki: Kiitos paljon ajastasi ja arvokkaista vastauksistasi. Hyvää
päivänjatkoa!

