
BRIDGE-LEHDEN LUKIJAKYSELY 2008  

1. Sukupuoli   mies     nainen

2. Ikä (vuotta)   alle 26-v         26 – 36       37 – 49     50 – 60     61 – 

3. Miten luet Bridge-lehden yleensä?         4. Bridge-lehden ulkoasu on?
 koko lehden      hyvä
 vain tietyt osat läpi      menettelee
silmäilen lehden läpi      huono
 en juurikaan lue lehteä

4. Valitse seuraavista vaihtoehdoista kolme mielestäsi mielenkiintoisinta Bridge-
lehden juttua?
(1 = mielenkiintoisin 2= toiseksi mielenkiintoisin  3 = kolmanneksi mielenkiintoisin)
pääkirjoitus ____
kilpailuraportit ____
kaksintaistelu ____
kolumnit ____
pelaajien kirjoittamat matkakertomukset ____
kilpailutulokset ____
kilpailukalenteri ____
(käännös)novellit ____
tarjouspaneeli ____

5. Kuinka paljon Bridge-lehdessä pitäisi mielestäsi olla kirjoituksia seuraavista 
aiheista?

vähemmän   nykyinen     enemmän
kuin nyt   määrä kuin nyt

           kilpailuraportteja (SM- PM- EM-kisat)   
           artikkelit eri konventioista   
           pelaajaesittelyitä   
           bridgeä pelaavien yhteiskunnallisesti 
           ’näkyvien’ ihmisten esittelyjä   
           lyhyitä uutisia   
           pakinoita, huumoria   
           artikkeleita bridgelaista   
           artikkeleita kansainvälisistä kilpailuista   
           kerhojen esittelyitä   
           opetuksellisia artikkeleita   
           aloittelijoille suunnattuja juttuja   
           ilmoitusasioita (yhdistystoimintaan liittyvät asiat,   
             uudet kilpailumuodot, kilpailusääntömuutokset yms.) 
           käännösartikkeleita muista lehdistä   
           juttuja nettibridgestä   
           juttuja MP-kisoista   
           artikkeleita lukijoiden bridgematkoista   
           juttuja junioribridgestä   
           kilpailutuloksia   



6. Valitse neljä aihetta, joita erityisesti haluaisit Bridge-lehdessä olevan ja anna 
niille numero 1-4.

           kilpailuraportteja (SM- PM- EM-kisat) ____
           artikkelit eri konventioista ____
           pelaajaesittelyitä ____
           bridgeä pelaavien yhteiskunnallisesti ”näkyvien” ihmisten esittelyjä ____
           lyhyitä uutisia ____
           pakinoita, huumoria ____
           artikkeleita bridgelaista ____
           artikkeleita kansainvälisistä kilpailuista ____
           kerhojen esittelyitä ____
           opetuksellisia artikkeleita ____
           aloittelijoille suunnattuja juttuja ____
           ilmoitusasioita (yhdistystoimintaan liittyvät asiat, _____
             uudet kilpailumuodot, kilpailusääntömuutokset yms.) 
           käännösartikkeleita muista lehdistä ____
           juttuja nettibridgestä ____
           juttuja MP-kisoista ____
           artikkeleita lukijoiden bridgematkoista ____
           juttuja junioribridgestä ____
           kilpailutulokset ____

      Muuta; mitä? _____________________________________ ____     

           
7. Mielipiteesi Bridge-lehden julkaisumuodosta:

Painettuna paperilehtenä
Painettu lehti valinnaiseksi, lisäksi nettilehti
Vain nettilehtenä

8. Minkä kokonaisarvosanan (1-5) annat Bridge-lehdelle tällä hetkellä? 

               Erinomainen       5     4     3     2     1        huono

Haluaisitko vielä kertoa jotain Bridge-lehdestä?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

KIITOS MIELIPITEESTÄSI!

           Palautus 16.1.2009 mennessä: Bridge-Areenalle tai 
           Marianna Kultalahdelle postiosoite: Majakkakatu 14 A 1, 33410 TAMPERE
           tai sähköpostitse: marianna.kultalahti@elisanet.fi 

mailto:marianna.kultalahti@elisanet.fi
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