Luhtilaukkaajat ry:n kaudenpäätöskysely: tulosten yhteenveto ja pohdintaa
Tausta ja toteutus
Kuten kyselyn esittelyn alkuriveillä todetaan, aina on varaa parantaa. Niin Luhtilaukkaajien toiminnan kuin näiden kyselyiden toteutuksen osalta.
Parantamistoimien oikean kohdistamisen varmistamiseksi tarvitaan palautetta, mielipiteitä siitä, mikä meni oikein ja mitä voitaisiin kehittää.
Luhtilaukkaajien hallitus päätti järjestää kauden päätteeksi toiminnan arvioimiseksi kyselyn jäsenille ja treeneissä käyneille. Kysely järjestettiin
verkkokyselynä 11.12.2017-31.1.2018 välisenä aikana. Toiveena ja tarkoituksena oli saada palautetta pääosin treeneissä käyneiltä, koskien tiistain
harjoitusten sujumista ja mahdollisia haasteita koskien. Koska kyselyn tavoitetta ei alunperin rajattu riittävän selvästi, se paisui ja kysymysten määrä
oli lopulta varsin mittava.
Kyselyn rakenteessa pyrittiin alusta alkaen siihen, että kysymyksissä oli mukana myös sanallinen palauteosa: palautteeksi toivottiin
parannusehdotuksia tai ajatuksia, miten kussakin osa-alueessa voitaisiin toimintaa kehittää. Sanallisia vastauksia, kuten odottaa saattaa, tuli kuitenkin
selvästi vähemmän kuin kyselyyn osallistumisia. Sanalliset vastaukset ovat kysymyksittäin raportin lopussa.
Tulokset
Demografia
Luhtilaukkaajat ry:tä kiinnosti tämän kyselyn kohdalla demografisten tietojen puolesta vastaajan jäsenyys Luhtilaukkaajissa, harjoitusosallistuminen ja
hallituksen kokouksiin osallistuminen. Näiden lisäksi on hyvä huomata vastausten määrä: Luhtilaukkaajat ry:ssä oli jäseniä 31.12.2017 398 kappaletta,
mukaanlukien perheenjäsen- ja nuorisojäsenet, Luhtilaukkaajat ry:n facebook-ryhmässä on noin 1300 jäsentä ja kyselyyn vastasi 57 vastaajaa.
Vastaajista jäseniä oli 47, eli jäsenten vastausprosentti oli 11,8%, mitä voi pitää valitettavan alhaisena. Kokonaisvastausprosenttia vastannee lähiten
vertaaminen facebook-ryhmän jäsenmäärään, eli kokonaisvastausprosentti oli 4,4%.

Kuva 1: Kuva 1. Oletko Luhtilaukkaajien jäsen?

Vastausprosentti on siis huomattavan alhainen. Kuitenkin kaikki vastaajat – kahta (2) lukuunottamatta – olivat osallistuneet joko maasto-, rata- tai
pentutreeneihin, tai kaikkiin näistä, ovat vastaajat täsmälleen kyselyn kohderyhmää.

Kuva 2: Vastaajien osallistuminen treenitapahtumiin.

Kuva 2 osoittaa selvästi, että osallistuminen yksittäiseen harjoitusmuotoon on selvästi ratatreenien puolella. Vastaajista suurin osa oli kuitenkin
osallistunut sekä tiistain että torstain treeneihin. Tiistaitreeneihin on kuitenkin osallistunut yli puolet vastaajista (54,5%) plus ne, jotka ovat
osallistuneen kaikkiin (29, 8%). Vastaajat ovat siis varsin hyvin perillä eri päivien treeneistä ja niiden sisällöstä jatkokysymyksiä ajatellen.
Yhdistyksen sääntöjen mukaisiin vuosikokouksiin osallistuminen jättääkin sitten toivomisen varaa. Toki kokouksissa mukanaolleet tietävät, että
osallistujia on varsin vähän jäsenmäärään nähden. Vastanneista alle 25% (14) osallistuu aina kun voi, mutta 59,6% ei osallistu. Loput 16% eivät ole
jäseniä. Näistä luvuista päätellen vastaajista varsin suuri osa on aktiivisia yhdistyksen toiminnassa tai ainakin tarpeeksi kiinnostuneita ottamaan osaa
yhdistyksen vuosikokouksiin.
Näistä kysymyksistä vain vuosikokouksiin osallistumisest kysyttiin sanallinen palaute. Kysymys oli muodossa : “Jos vastasin en (osallistu LL
sääntömääräisiin vuosikokouksiin), miksi et?”. Koska vastaukset annettiin kaikissa sanallisissa osioissa täysin vapaamuotoisesti, on huomattavaa, että
kolme vastausta oli sama, “Kaukana”. Luhtilaukkaajat on kuitenkin Hyvinkäällä toimiva paikallinen koirakerho, joten on odotettavaa, että sen
kokoukset pidetään Hyvinkäällä.
Vastauksista suurin osa oli joku variaatio ajankohdan sopimattomuudesta (huono ajankohta, aikataulut eivät sopineet, muita kiireitä, muita menoja,
työkiireitä). Aika on maailman demokraattisin määre, sillä kaikilla on sitä yhtä paljon. Ajan käyttö on kuitenkin valinnoista kiinni, eikä
harrastusyhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin osallistuminen tunnu sellaisenaan mielekkäältä. Mutta jos mukana on jotain muutakin kuin pelkkää
kokousasiaa, osallistuminen saattaisi kiinnostaa enemmän (“Osallistun vain silloin, kun kokouksessa on jotain muutakin kuin ‘kokousasioita’, esim.
luento tai tiedotusta jostain”).
Viimeisenä kohtana tässä osiossa kysyttiin aktiivisuutta treenien järjestämiseen. Vastaajista 36,8% (21 vastaajaa) osallistuu treenien järjestämiseen
tavalla tai toisella. Valitettavasti tämä jakauma alleviivaa edellisessä kohdassa ollutta, ei jäsenen kommenttia (“en ole jäsen, sillä mielestäni henki
yhdistyksessä on huono ja fiilis on vahvasti piiri pieni pyörii”), ja tietenkin olisi toivottu isompaa osallistumista kyselyyn.

Kuva 3: Osallistutko treenien järjestämiseen
Positiivisena treenien järjestämisen kannalta voidaan kuitenkin pitää 14% (8) osuutta kohdan “tahtoisin kyllä, mutta en kehtaa” osalla: halukkaita
tekijöitä olisi, mutta heidät pitäisi saada aktivoitua mukaan. Treeneihin osallistumiskysymyksen yhteydessä esiin noussut pentutreeneihin
osallistuneiden vastaajien suuri osuus tulee esiin sanallisissa vastauksissa: vedotaan osaamattomuuteen, harrastuksen uutuuteen, tiedon puutteeseen ja
‘treenien tekijäporukat ovat niin vakiintuneita”, ettei näistä syistä haluta tai kyetä tulemaan mukaan.

RATATREENIT
Ratatreenien sujuminen

Vastauksista päätellen ratatreenit sujuvat erittäin hyvin: pienessä vastaajajoukossa vain pari on kokenut ratatreeneissä olleen jotain haasteita.
Ratatreenien tekijöiden osaaminen

Luhtilaukkaajien treeneissä on osaava ja asiantunteva porukka. Vuosien kokemus ja yhdessä tekeminen näkyy treenien sujuvuudessa ja tehokkuudessa.

Ratatreenien opastus ja neuvonta

Edellä mainittu osaaminen ja lajin tuntemus näkyy myös opastukseen ja neuvontaan liittyvissä vastauksissa. Nämä pistearviot toistuvat 1-10 asteikolla
niin, että keskiarvoksi muodostuu 8,47, mikä on erittäin hyvä.

Avoin palaute ratatreenien osalta, kehitysehdotuksia?
Avoimessa palautteessa oli runsaast hyviä ja mielenkiintoisia kommentteja. Pääsääntöisesti treenien kerrottiin sujuvan, mutta pientä yskimistä
toiminnasta löydettiin. Erityisesti esiin nousevat opastuksen, neuvonnan ja ohjeitten puutteet ja useammassakin vastauksessa treenien vetäjien tyly
asenne epätietoisia kohtaan (“vähän tylyä oli kommentointi”, “voisi vielä selkeyttää”, “satunnainen ilkeily pois”, “pentutreeneistä tiistain treeneihin
siirtyminen oli vähän karua”). Ohjeistamista ja kuulutusten parantamista – eli yleisesti tiedon välitystä treejaaniin päin – tulisi vastausten valossa
parantaa selvästi.
Toisaalta rakentavia ehdotuksia oli paljon. Aikataulusta kiinnipitäminen, eli aloitetaan kun ollaan luvattu, ratatuomareille huomioliivi päälle ja nimi
toimihenkilölistaan/näkyville etukäteen, pentutreeneissä alueitten parempaa fyysistä jakoa, tehtävien jakoa ‘kahteen vuoroon’ tai niin, että olisi
helpompi tulla mukaan oman koiran juostua: näistä voi hallitus nostaa esiin haluamansa avoimen palautteen tekstiosiosta (lopussa).
Positiivista palautetta tuli myöskin treenien hyvästä sujuvuudesta ja pääsääntöisesti hyvästä tekemisen hengestä. Erityiskiitosta myös rata-aikojen
julkaisemisesta netissä, sillä oman koiran huolehtimisen yhteydessä ei aikoja välttämättä kuule tai tule kuunneltua.

MAASTOTREENIT
Maastotreenien sujuminen

Maastotreenien tekijöiden osaaminen

Maastotreenien opastus ja neuvonta
Maastotreenit ovat ratatreeneihin nähden kompaktimmat: vetäjä toimii koiran omistajan kanssa suoraan ja tämä tekee mahdolliseksi keskustelemisen ja
palautteen antamisen. Siinä, missä ratatreeneissä koira harjoittelee ratakokeen suoritusta sekä fyysisesti että henkisesti (koejuoksut), maastotreeneissä
testataan koiran valmius koesuoritukseen ja – ainakin Luhtilaukkajien treeneissä – pyritään antamaan koiran omistajalle vinkkejä ja ohjeita koiran
jatkotreenaamista varten.
Ei siis ihme, että maastotreenien koetaan sujuvan hyvin ja tekijöiden osaamista kiitellään: keskustelusta ja suorasta palautteesta – ja ohjeista – jää usein
positiivinen muistikuva ratatreenin kiivaan “koppiin-radalle-ulos”-tahdin sijaan. Minkä lisäksi koiraan kiinnitetään maastotreenin yhteydessä
yksilökohtaista huomiota. Luhtilaukkaajilla on ollut jo vuosia erinomaiset maastotreenien vetäjät, jotka haluavat koirien suorittavan parhaansa mukaan,
mottona “kunnossa kokeeseen, ehjänä kotiin”.

Maastotreenien yleisarvosanan keskiarvo on 8,85, eli erittäin hyvä.
Avoin palaute maastotreenien osalta, kehitysehdotuksia?
Avoimien vastausten osuus tässä osiossa oli puolet pienempi kuin ratatreeniosiossa. Sujumista kehutaan, mutta samalla toivotaan parempaa
kuuluttamista vuoronumeroiden osalta. Maastotreenien osalta toistuu sama toive tuomareiden ‘merkkaamisesta’ niin etukäteen tiedotuksessa kuin
huomioliivein paikan päällä. Erityisesti kiitellään koirakohtaisten neuvojen saamista.

LIPUNMYYNTI
Lipunmyynnin opastus

Lipunmyynnin toiminta

Yleisarvosana lipunmyynnistä

Lipunmyynti on selkeästi näyteikkuna treeneihin: se on ensimmäinen kontakti, minkä treeneihin tuleva saa koko toimintaan. Verrattuna itse treenine
pisteisiin, lipunmyynnin pistejakauma on selvästi heikompi, vaikka onkin vielä hyvä: varsin vähän on näinkin pienestä otoksesta huonoja pisteitä.
Yleisarvosanan keskiarvo on kuitenkin 7,51, eli huomattavasti heikompi kuin treenien vastaava.
Lipunmyynnin kanssa täytyy ottaa kuitenkin huomioon se, että lipunmyyntiin jonottavat ovat jo itse ‘treenikierroksilla’ ja lipunmyyntijärjestelmää
muutettiin kauden 2017 alussa. Avoimessa palautteessa (lopussa) tulee selvästi läpi se, että ohjeistus ja opastus on puutteellista. “Jäsenten etuoikeutta
pitää selventää jotenkin, esim. ihan kyltit joiden taakse jonot muodostetaan.” “...ulkopuolisena oli hieman hämillään, mikä jono millekin
lipulle.””Aivan liian sekavaa...”
“Jonotus ei toimi kunnolla/oikeassa saapumisjärjestyksessä koska ei ole selkeää jonoa vaan ihmiset seisovat sekalaisessa ryhmässä/jonossa eli
selkeämpi paikka missä myydään liput ja saataisiin selvä jono aikaiseksi.”
“Lipunmyynti takkuaa monelta osin. Jo ajoissa paikalle tulevat jonottelevat useissa eri jonoissa, varmistellen paikkojaan sitten varsinaisissa jonoissa.
WtF ? Ei vaan toimi. Toiset aloittavat lipunmyynnin ajoissa toiset venyttävät myöhempään. Ei mitään yhtenäisyyttä. Mielipiteeni olisi että
lipunmyynnin tulisi mahdollisuuksien mukaan alkaa niin aikaisin kuin mahd. Esim klo 17.00. Tällöin ns turha pyöriminen jonoissa saattaisi vähentyä ja
ihmiset tulisivat paikalle kun pääsevät ja lähtevät tekemään sitä mitä kuuluukin eli lämmittämään koiraansa.”
Parannusehdotuksia on mukana, aivan konkreettisella tasolla.

BUFFA
Armeija marssii vatsallaan, hyvä ruoka parempi mieli. Sanontoja ruoasta ja sen hyvää tekevästä vaikutuksesta on vaikka kuinka, ja treeneissä on
monesti todettu, että hyvä kaffe korjaa vähän huonommatkin treenit.
Buffan valikoima

Buffan toiminta

Buffan hinnoittelu

Buffaan ollaan yleisesti ottaen varsin tyytyväsiä kaikilta osin.

Yleisarvosanan keskiarvo on 8,35, eli erittäin hyvä.

Avoin palaute buffan toiminnasta, kehitysehdotuksia?
Positiivisen numeerisen palautteen puolesta tulee paljon palautetta valikoiman laajentamisesta ja muuttamisesta. Toivotaan pasteijoita, leipiä, makkaraa
ja muita suolaisia pullan ja kahvin oheen. Useammassakin palautteessa todetaan pullien olleen raakoja, mitä sitten lievennetään kehumalla muita
asioita.
Buffan toiminta on ensimmäinen osa-alue, missä toimijoita arvostellaan. Kuka suoremmin, kuka vähemmän suorasti antaa palautetta
buffahenkilökunnan toiminnasta.
“...pentutreeneissä monesti huonoa asiakaspalvelua. Juorutaan omien tuttujen kanssa eikä osoiteta halukkuutta palvella vieraita.”
“Joskus lievää takakireyttä ilmassa, eihän se nyt sentään tähtitiedettä ole.”
“Osaa henkilökunnasta ei taida kiinnostaa?”
Toki positiivistakin palautetta on buffassa toimineiden osalta.
“Hyvin toimi ja ihanan avuliaita ihmisiä oli aina paikalla.”
“Ystävällinen palvelu oli buffassa. Kannattaa jatkaa samalla linjalla: Pidetään yhdessä hauskaa!”
“Aina ollut hyvät tarjottavat ja ihanat buffelit”
Buffetti ja lipunmyynti ovat treenien osalta ne raskaimmat asiakaspalvelupisteet. Huonon suorituksen jälkeen tai ennen omaa suoritusta jännittyneessä
tilassa pienikin särö tuntuu moninkertaisena. Buffetissa on melko vakiintunut henkilökunta eikä palautteesta ole mahdollista henkilöidä risuja tai
ruusuja kenellekään yksittäiselle toimijalle.

KOETOIMINTA
Haluaisitko Luhtilaukkaajien järjestävän maastokokeita vinttikoiraradan viereisellä kentällä?

Kysymys liittyy siihen, ettei kaudella 2017 järjestetty perinteistä Luhtisaalistusta alueella.
Vastaajista suurin osa haluaisi Luhtilaukkaajien järjestävän maastokokeita, 54% (27 kpl) radan tuntumassa, 34% (17) muualla. Eli 88% vastaajista
haluaisi Luhtilaukkaajien järjestävän maastokokeita yleisesti ottaen.
Sanallisesti tähän vastasi 18 vastaajaa, joiden yleisin huolenaihe oli radan ja alueen turvallisuus. Täytyy muistaa, että kahdessa viimeksi järjestetyssä
Luhtisaalistuksessa molemmissa loukkaantui koira vakavasti. Tämä ja vastaajien omat huonot kokemukset heijastuvat vastauksissa.
“Nykyinen alue on ehkä liian pieni turvallisen radan tekemiseen. En pidä "28 rissaa" turvallisuuden mittarina.”
“Joku hieman isompi pelto jossa rata voisi olla paremmin yllätyksellinen, hyvinkään pelto on sen verran pieni, että konkarikoirat arvaavat pupun reitin,
kun ei ole runsaasti vaihtoehtoja mihin suuntaan se voi mistäkin kääntyä.”
“Harjoituskenttä on liian pieni kunnon kokeen järjestämiseen, mutta olisi hienoa käydä oman seuran kisoissa jossain antoisammassa paikassa.
Haastavaa tietty löytää hyviä lähimaastoja (suht lähellä kuitenkin pitäisi olla), mutta eiköhän jostain jotain löytyisi, mun henkilökohtaisena toiveena
joku hiekkakuoppakisa olisi ihan jees.”
“Hieman isommalla pellolla kun koira oppii aika nopeasti lukemaan treeni aluetta. Saisiko vaikka läheisiltä talleilta peltoa vuokralle?”
Luhtilaukkaajien toivotaan järjestävän maastokokeita läheisillä hiekkakuopilla tai pelloilla. Sanalliset vastaukset ovat kuitenkin hyvin samansuuntaiset.

HALLITUKSEN TOIMINTA

Valtaosin ollaan tyytyväisiä, vastaajista 5 oli eri mieltä. Sanallisessa palautteessa, jossa kysyttiin “Miksi?”, vastauksia oli laajalla skaalalla.
Pääosin kehuttiin toiminnan jatkuvuutta, radan ja toiminnan kehittämistä ja kiiteltiin kyselyn järjestämisestä. “Kapeasti omasta näkökulmasta ja
harjoitustarpeista arvostellen toiminta on ollut monipuolista, osaavaa ja vieläpä hauskaa.”
Negatiivisessa puolessa viitattiin hallituksen huonoon henkeen ja toimintaan. “Jollain tavalla toiminnassa näkyi huono ilmapiiri”, “Sihteeri ja
puheenjohtaja eivät tuleet toimeen keskenään”, “Eivät toimineet lupaamiensa asioiden mukaisesti”. Pahimpana kommenttina kuitenkin on kaiken
kaikkiaan seuraava:
“HVK:lla ollessani LL hallituksen jäsen kovaäänisesti ja erittäin törkeästi haukkui toista hallituksen jäsentä henkilökohtaisista syistä. Meni usko koko
hallituksen toimintaan.”

Kaikesta edellämainitusta palautteesta huolimatta, löytyy vielä 8% (4 kpl) vastaajista, jotka haluaisivat toimia hallituksessa ja edistää Luhtilaukkaajien
harrastusmahdollisuuksia. Hallituksen eripuraisuus tulee esiin näistä kin vastauksista: “Hallitukseen löytyy päteviä henkilöitä, kunhan saadaan ensin
eripuraisuus pois.”
Enemmän viitataan taas samoihin syihin kuin aiemmin treenien tekemiseen osallistumisessa: en tiedä, en osaa, olen uusi.

Tiedottamiseen ollaan tyytyväisiä myös sanallisen palautteen osalta. Treenien järjestämisestä toivotaan selkeämpää ilmoittamista säiden suhteen, mutta
Hyvinkään sijainti aiheuttaa sen, että säät muuttuvat nopeammin kuin kerran vuorokaudessa. Toivotaan selkeämpää ja tiheämpää tiedottamista
hallituksen päätöksistä ja toimista, sekä avoimessa palautteessa enemmän avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä.

Miten hallitus voisi mielestäsi toimia paremmin tai mitä voitaisiin tehdä toisin?
Kohdassa oli vain avoin tekstivastaus. Hyviä ja rakentavia ehdotuksia oli monta, peräänkuulutettiin mm. Koulutusta uusille treenareille ja mahdollista
lisäporkkanaa tekemiseen osallistuville. Näissäkin vastauksissa nousi esille kuppikuntien muodostuminen ja toivottiin Penalle lisää vapautta (ja
vastuiden siirtämistä muille).
Kuvaavaa myös hallituksen ulospäin näkymisestä on seuraava kommentti: “Selkäänpuukottaminen voitaisiin lopettaa - viestit selkäänpuukotuksesta
kulkevat nopeasti jäsenten korviin. Hallituksen jäsenet eivät saa tavoitella omaa etuaan, vaan niiden tulee toimia Luhtilaukkaajien parhaaksi.”
Hallituksen tulisi pystyä toimimaan yhteisenä yksikkönä, yhtenä rintamana ja jos jotain keskinäistä on, sen tulisi pysyä kokousten sisäpuolella.
Ulospäin, jäsenistöön päin, hallituksen pitää olla yhtenäinen tai se ei pian nauti jäsenistön luottamusta.

Yleisarvosanaksi muodostuu 8,5, mikä kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä.

Lopuksi kysyttiin vapaata palautetta “risut, ruusut, ajatukset, parannusehdotukset, kehittämisehdotukset”-linjalla ja tähän saatiin 22 vastausta.
Runsaasti tuli kiitosta toiminnan jatkuvuudesta ja hyvästä hengestä. Kerhopäivää tai yleistä omistajien treenipäivää kyseltiin, ehdotettiin vuosittain
vaihtuvaa teemaa.
Ehdotettiin myös, että treeneissä olevista tehtävistä käytettäisiin viestinnässä samoja termejä kuin koesäännöissä ja että tehtävistä tehtäisiin esimerkiksi
videoklipit verkkosivulle näyttämään, mitä kyseisissä tehtävissä tehdään ja miten. Hallitusta haastetaan myös toimimaan määrätietoisemmin
tasapuolisesti ja tuovan tämän tasapuolisuuden myös voimakkaammin jäsenistön toimintaan.

LOPPUPOHDINTA
Kysely järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Kuten alussa todettiin, kyselyn tavoitetta ei täsmennetty missään vaiheessa ja mukaan otettiin kysymyksiä
varsin laajalla otannalla. Lopputulos oli varsin laaja ja monitahoinen, ja joidenkin vastausten tapauksessa varsin vaikeaselkoinen purettava.
Kysely koettiin – niissä vastauksissa, missä mainittiin – hyvänä merkkinä siitä, että hallitus haluaa tehdä parhaansa jäsenistön harrastuksen eteen.
Jatkoa ajatellen olisi hyvä ottaa kauden aikana seurattavaksi yksi kehityskohde ja tehdä kysely tähän liittyen. Viitaten avoimiin risuihin ja ruusuihin,
valitaan teema, jonka toteutumista seurataan. Tietenkin mukaan voi ja tuleekin ottaa pari kysymystä muihinkin asioihin liittyen.
Jos vastaukset pitäisi kiteyttää muutamaan kehityskohtaan, olisi tiedotuksessa, treenien opasteissa, ohjeistamisessa ja neuvonnassa sekä avoimmuuden
kehittämisessä työsarkaa. Koska Luhtilaukkaajilta puuttuu tällä hetkellä treeneistä henkeä luova ja uudetkin mukaan tempaava seurustelu-upseeri,
kaikkeen hallituksesta ulospäin suuntautuvaan toimintaan pitäisi lähteä avoimesti ja uusia mukaan kutsuen. Uusien jäsenten ilta tai ‘opetustuokio’
uusille vinttikoiraharrastajille voisi toimia tällaisena sisääntulotoimenpiteenä.
Hyvää voi aina parantaa. Ilman parantamista tyydytään ja taannutaan.
Jorma Pesonen
Puheenjohtaja 2015-2017

