
 
PALAUTEKYSELY KESERALAISILLE KESÄKUUSSA 2022 
Vastaajia Kesätapahtumassa 18.6. yhteensä 6 ja internetin kyselyssä 15 eli palautteita saatiin 
yhteensä 21. Tässä on kooste kyselyyn osallistuneiden vastauksista. 
 

1. Kuinka kauan olet ollut seuran jäsen? 
 0-2  vuotta   33 % 
 3-5 vuotta   29 %    
 6-10 vuotta  19 % 
 yli 10 vuotta  19 % 

 
2. Järjestääkö seura tarpeeksi toimintaa? 

 Kyllä   85 % 
 Ei    10 % 
 En osaa sanoa    5 % 

 
3. Missä seuran järjestämässä toiminnassa olet ollut mukana? 

 Kisoissa    86 % 
 Valmennuksissa   52 % 
 Talkoissa    90 % 
 Talkoolaisille järjestetyssä kiitosillassa 29 % 
 Muissa tapahtumissa    71 % 

(esim. pikkujoulut, talvirieha, kesätapahtuma) 
 En ole osallistunut seuran tapahtumiin   5 % 
 Muu, mikä?    

 
4. Risut ja ruusut seuran järjestämistä tapahtumista 
 Kivasti tapahtumia. Tapahtumien näkyvyyttä kun saisi jotenkin lisättyä. 
 Hallituksen esittely olisi kiva. 
 Kisat, joissa olen ollut mukana, ovat olleet hyvin järjestettyjä. 
 Hienosti järjestettyä toimintaa kaikkinensa. 
 Kilpailut ovat olleet erinomaisia. Tapahtumia voisi mainostaa vielä enemmän tai 

"harkitummalla" tavalla. 
 Tapahtumat ovat yleisesti ottaen hyvin järjestettyjä. Tapahtumia voisi mainostaa somessa 

enemmän. 
 
5. Millaista toimintaa toivoisit lisää ja mille ikäryhmälle? 
 Koko perheen tapahtumia. Valmennukset saa pyöriä samaan malliin. 
 No sennuna toivoisin jotain ihan uutta heppasiin liittyvää kokeilua. Maastotaito? Working 

equitation? 



 On jo monipuolisesti toimintaa. 
 Yhteisiä retkiä esim. isompiin ratsastuskilpailuihin tai messuille. Asiantuntijan pitämiä 

tietoiskuja/ koulutuksia. 
 Valmennuksia ja kilpailuja enemmän. 
 Yhteisiä matkoja heppamessuille ja vastaaviin. 
 Valmennustukijärjestelmä kaikkien valmentajien valkkoihin. Niin että seura maksaa esim. 

5€/valkka X2/kk. 
 

6. Koetko, että seuraan kuulumisesta on ollut sinulle hyötyä? 
 Kyllä   88 % 
 Ei      6 % 
 En osaa sanoa    6 % 

 
7. Millaista etua seuraan kuulumisesta olet saanut ja millaista etua toivoisit saavasi? 
 Kilpailulupa. 
 Mukavaa seuraa, yhteistä tekemistä. 
 Megan heppajutut, valmennukset. 
 Valmennukset, alennukset Megasta. 
 Seuran tukemat seuravalkat olivat todellakin avuksi ja mieluisia! 
 Valmennukset seura-alennuksella kivat. 
 Olen saanut uusia ystäviä ja hyvän yhteisön johon kuulua. Toivoisin saavani monipuolista 

tietoa hevosalasta ja ehkä jopa alan edunvalvontaa. 
 Olen saanut valmennuksista halvemman hinnan koska kuulun seuraan. 
 Etuja ja alennuksia alan liikkeistä. 
 Mm. oikeus osallistua kisoihin. 
 
 
Seuran hallinto 
 
8. Seuran hallitus toimii hyvin (vastausten keskiarvo 4,0) 

(1) Täysin eri mieltä    5 %  
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä 14 % 
(4) Hieman samaa mieltä  33 % 
(5) Täysin samaa mieltä  43 % 

 
9. Hallinnon päätöksenteko on avointa (vastausten keskiarvo 3,8) 

(1) Täysin eri mieltä  10 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä 19 % 
(4) Hieman samaa mieltä  33 % 
(5) Täysin samaa mieltä  33 % 

 
10. Seuran talous on hyvin hoidettu (vastausten keskiarvo 3,6) 

(1) Täysin eri mieltä  10 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä 14 % 
(4) Hieman samaa mieltä  10 % 
(5) Täysin samaa mieltä  52 % 

 



11. Koen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan (keskiarvo 3,5) 
(1) Täysin eri mieltä  19 % 
(2) Hieman eri mieltä    0 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  23 % 
(4) Hieman samaa mieltä  29 % 
(5) Täysin samaa mieltä  29 % 
 

     Seuran ihmiset - voimavarat ja yhteisöllisyys 
 

12. Seurassa on kannustava ilmapiiri (vastausten keskiarvo 3,5) 
(1) Täysin eri mieltä  14 % 
(2) Hieman eri mieltä  10 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  19 % 
(4) Hieman samaa mieltä  24 % 
(5) Täysin samaa mieltä  33 % 
 

13. Koen, että seuran hallitus on helposti lähestyttävä (vastausten keskiarvo 4,0) 
(1) Täysin eri mieltä  10 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  14 % 
(4) Hieman samaa mieltä  19 % 
(5) Täysin samaa mieltä  52 % 
 

14. Uusien ihmisten on helppo tulla seuran toimintaan mukaan (vastausten keskiarvo 3,9) 
(1) Täysin eri mieltä    5 % 
(2) Hieman eri mieltä    0 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  29 % 
(4) Hieman samaa mieltä  33 % 
(5) Täysin samaa mieltä  33 % 

 
15. Seuran uudet toimijat perehdytetään hyvin (esim. kisoissa toimaritehtäviin) (keskiarvo 3,9) 

(1) Täysin eri mieltä    5 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  19 % 
(4) Hieman samaa mieltä  38 % 
(5) Täysin samaa mieltä  33 % 

 
16. Seurassa kiitetään ja palkitaan tasapuolisesti osallistujia ja toimijoita (keskiarvo 4,3) 

(1) Täysin eri mieltä  10 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  10 % 
(4) Hieman samaa mieltä  25 % 
(5) Täysin samaa mieltä  50 % 

 
17. Seurassa järjestetään riittävästi yhteisöllisyyttä vahvistavia tapahtumia (keskiarvo 4,0) 

(1) Täysin eri mieltä    5 % 
(2) Hieman eri mieltä  10 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  14 % 
(4) Hieman samaa mieltä  29 % 
(5) Täysin samaa mieltä  42 % 

 



 
 

18. Olen ylpeä seurastamme (vastausten keskiarvo 4,2) 
(1) Täysin eri mieltä    5 % 
(2) Hieman eri mieltä    5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä  10 % 
(4) Hieman samaa mieltä  25 % 
(5) Täysin samaa mieltä  55 % 

 
       Seuran viestintä ja markkinointi 
 

19. Seura tiedottaa toiminnastaan hyvin 
 Kyllä, riittävästi   90 % 
 Ei, liian vähän     5 % 
 Tiedotuksia tulee liikaa     0 % 
 Tiedotukset eivät ole riittävän informatiivisia   5 % 

 
20. Mitä kautta olet saanut tietoa seuran toiminnasta? 

(voit valita useamman vaihtoehdon) 
 Nettisivut (kesera.fi)   90% 
 Facebook    95 % 
 Instagram    52 % 
 Yhteistyötallit   48 % 
 Ystävät    33 % 
 Ilmoitustaulut     0 % 
 Lehdistö      0 % 
 En mistään     0 % 
 Muu, mikä?      

 
21. Ovatko seuran nettisivut mielestäsi selkeät ja löydät sieltä tarvittavan tiedon? 

 Kyllä     60 % 
 Ei     10 % 
 En osaa sanoa   30 % 

 
22. Koen oloni tervetulleeksi osallistuessani seuran toimintaan (keskiarvo 4,1) 

(1) Täysin eri mieltä     5 % 
(2) Hieman eri mieltä     5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä   20 % 
(4) Hieman samaa mieltä   20 % 
(5) Täysin samaa mieltä   50 % 

 
23. Mitkä asiat mielestäsi vaikuttavat ilmapiiriin? 
 Lisää yhteen hiilen puhaltamista ja kaikkien kannustamista. 
 Ihmisten avoimuus. 
 Tapahtumiin/tilaisuuksiin osallistuvien asenteet. 

 
 
 
 
 



Kehittäminen ja uudistaminen 
 

24. Koen, että seura kehittää ja uudistaa toimintaansa? (vastausten keskiarvo 3,3 %) 
(1) Täysin eri mieltä   17 % 
(2) Hieman eri mieltä     5 % 
(3) Ei samaa eikä eri mieltä   22 % 
(4) Hieman samaa mieltä   39 % 
(5) Täysin samaa mieltä   17 % 

 
25. Mihin suuntaan näet, että seuraa tulisi tulevaisuudessa kehittää ja miten toimimalla seura 

voisi kiinnostaa sekä vanhoja että uusia jäseniä? 
 Matalan kynnyksen toimintaa uusille kiinnostuneille lapsille/perheille. Kilpailijoille 

kannustusta ja valmennuksia. 
 Tapaamiset talliympäristössä matalalla kynnyksellä. 
 Matalan kynnyksen ”kisoja” esim. epävirallisia. Nuoret, tätit yms. koulu- ja estekisoja 

(tapahtumia). Myös junnuille tai täteille temppurataa. 
 Lajikokeilut olleet mielenkiintoisia, vaikka en niihin olekaan ehtinyt. Lännenratsastusta olisi 

myös kiva kokeilla. 
 Junnutoimintaan voisi panostaa enemmän, mutta sennujakaan ei saisi unohtaa :)Sopivassa 

suhteessa vanhoja perinteisiä juttuja ja uusia "kuplan ulkopuolelta" tuotuja toimintatapoja. 
 Junioritoimintaan kannattaa ehdottomasti panostaa. 
 Enemmän kaikkia tapahtumia jne. 
 
 
26. Vapaa sana. Mitä muuta palautetta haluaisit antaa seuralle? Risuja ja ruusuja. 
 Lisää vaan Facebookin kautta tiedotusta, koska harvoin käyn kotisivuilla. En edes 

muistanut niiden olemassaoloa. 
 Seuratoiminnan pyörittäminen on tänä päivän erittäin haastavaa. On kuitenkin tärkeää, että 

on yritteliäisyyttä ja uskalletaan kokeilla erilaisia vaihtoehtoja. Kiitos aktiivisille ja tsemppiä 
tulevaan! 

 Tsemppiä! 
 Samaa rataa vain jatkossa❤ 
 Seura toimii hyvin. Arvostan aktiivitoimijoiden antamaa panosta yhteisen hyvän eteen. 

Erityisesti kilpailuiden järjestämisestä paljon ruusuja! 
 
 
 
 
 


