Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#1
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:
IP-osoite:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
30. syyskuuta 2018 21:41:40
30. syyskuuta 2018 21:45:41
00:04:01
37.219.241.20

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Enemmän palautetta
opettajalta

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

Enemmän vaihtelua
tunteihin
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Hevosia voisi olla enemmän.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Vaihtelevuutta
tunteihin
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#2
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
1. lokakuuta 2018 17:43:32
1. lokakuuta 2018 17:44:56
00:01:24

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#3
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:26:43
2. lokakuuta 2018 7:29:49
00:03:06

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Ratsastuksenopetteja junnuilla on kuin tehty opettamaan
heitä!

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#4
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:17:30
2. lokakuuta 2018 7:31:03
00:13:32

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Kouluvalmennuksia myös tavallisille
tuntilaisille.

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Toivoisin enemmän palautetta, sekä hyvässä että
pahassa.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Wc ja pesutilat voisivat olla paremmat. Pukeutumistila olisi
hieno.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Uusien ihmisten vastaanottaminen on parantunut huimasti
menneisiin vuosiin. Samoin tallin ilmapiiri.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Vaikka kysessä onkin ratsastuskoulu, niin muutakin
hevosten kanssa touhuamista. Ajokurssi kesällä oli hyvä!

Pulaa isoista, osaavista hevosista. Liikaa
poneja.
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#5
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:38:20
2. lokakuuta 2018 7:45:33
00:07:12

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Pelkkä "hyvä" ei riitä. Pitää kommentoida ratsastusta
muutenkin.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Ratsastajalle ei ole tiloja säilyttää lompakkoa, avaimia,
puhelinta lukitussa tilassa. Ei ole myöskään tällä hetkellä
paikkaa missä vaihtaa vaatteet ( suojassa, lämpimässä
tilassa).

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Talli itsessään homeinen ja vanha, mutta siihen on
nähtävästi tulossa onneksi muutos.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#6
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:29:45
2. lokakuuta 2018 7:45:50
00:16:04

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Laadukkaampia hevosia
aikuisille.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Mielestäni hallituksessa pitäisi olla sellaisia henkilöitä kenellä
on aikaa ja kiinnostusta pitää huolta seuran asioista. Vanhat
jarrut voisi itse tajuta väistää tieltä ja antaa uusille tilaa. Joka
vuosi hallituksen toimnta menee alaspäin ja nyt ollaan jo
pohjamudassa. Hallituksen tehtävä olisi viedä seuraa
eteenpäin eikä alaspäin. Se että hallitukseen ei ole tulijoita,
niin jokainen voi varmasti miettiä että miksi. Viimeisin
tempaus mikä kertoo ERITTÄIN PALJON tallin ilmapiiristä..
Ennen oli kysely tallin seinällä yhteisille reissuille
lähtemisestä --> nykyään kysytään salaryhmissä vain tietyiltä
ketkä haluaa lähteä :) :) ei voi kuin nauraa tän matkan
järjestäjälle!!! Kukaan ei vapaaehtoisesti halua tulla huonoon
porukkaan talkoilemaan!

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Uusi hallitus kokonaan, niin eiköhän sen myötä ala jo asiat
menemään parempaan suuntaan.
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#7
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:39:32
2. lokakuuta 2018 7:54:59
00:15:26

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Enemmän tehtäviä, ei aina samaa. Useinkaan ei ehditä
tehdä tehtävää kuin toiseen suuntaan

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Eräs hallituksen jäsen hyörii tarkoituksen mukaisettomasti
ympäriinsä ja aiheuttaa epämukavuutta ilmapiirissä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Liian vähän isoja hevosia!

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Ratsastustunnit eivät ole tarpeeksi
monipuolisia.

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Tunteja monipuolisemmaksi ja enemmän isoja hevosia.
Tarpeeton säätäminen hallituksen tasolla saatava kuriin
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#8
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:54:49
2. lokakuuta 2018 7:56:36
00:01:47

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#9
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:53:51
2. lokakuuta 2018 7:58:37
00:04:46

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Toivoisin lisää esimerkiksi puomi- ja esteharjoituksia.
Sileätunnit ovat hyviä ja kivoja, mutta vaihtelu virkistäisi.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
En kehity enää hirveästi kerran viikossa käydessä
tunneilla

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#10
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:57:21
2. lokakuuta 2018 7:59:01
00:01:39

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#11
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:36:51
2. lokakuuta 2018 8:01:05
00:24:14

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Tunnille mennään jotta saadaan opetusta ja tällä hetkellä
sitä ei saa. Yksittäisiä hyviä tunteja on, mutta suurimmaksi
osaksi maksan siitä, että jolkkottelen hepan kanssa yksin
vailla ohjetta ja opetusta. Opetuksen tulee olla intensiivistä
ihan kaikille.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Tuntien opetustaso on niin vähäistä, ettei edistymistä
ratsastuksessa tapahdu. Hinta on myös suhteellisen suuri
verrattuna opetuksen laatuun.

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Hepat on kivoja ja ilmapiiri ratsastuskoulussa on mukava,
enää pitäisi saada opetuksen taso entiselleen ja vaihtelua
esimerkiksi valmennuksilla, pienryhmätunneilla ja kursseilla.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Lauantain pienryhmätunnit takaisin, olisi varmasti
kysyntää.
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#12
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:05:07
2. lokakuuta 2018 8:07:59
00:02:51

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#13
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:04:23
2. lokakuuta 2018 8:08:12
00:03:48

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

?:
muutto opiskelemaan
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#14
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:06:15
2. lokakuuta 2018 8:09:04
00:02:48

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Ei

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#15
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:08:12
2. lokakuuta 2018 8:10:09
00:01:56

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#16
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:32:52
2. lokakuuta 2018 8:11:05
00:38:13

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Monipuolisia luentoja alan ammattilaisilta, yhteistä mukavaa
tekemistä.

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Päivästä riippuen tulee ohjeita. Ihanan kannustava ja
ystävällinen opettaja.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Ryhmät aika sekalaisia. Tunneilla hyvin eri ikäisiä ja tasoisia
ratsastajia.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Osa hallituksen jäsenistä ei tervehdi, eikä myöskään toinen
tallityöntekijä eikä remonttimies. Olen joutunut paskan
puhumisen kohteeksi hallituksen, tallityöntekijöiden sekä
myös osan yksityishevosten omistajien toimesta.
Tommoisen toiminnan ei pitäisi kuulua ratsastuskouluun.

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Hoitajille kunnon tilat missä saavat olla. Ratsastajille tilat
missä vaihtaa vaatteet ja missä säilyttää vaihtovaatteet.
Maneesin kanttiini käyttöön missä saisi käydä vaikka tuntien
aikana juomassa teetä tai kahvia.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Osaamattomia, liian pieniä, arvaamattomia,
huonokäytöksisiä. Se ei ole hevosten syy, vaan ne ovat vaan
täysin sopimattomia sekä kipeitä, joka on osasyy siihen
minkä takia ne käyttäytyvät kuten käyttäytyy.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut
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Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Syy on aina muissa eli asiakkaissa. Ei ymmärretä katsoa
peiliin ja ymmärtää, että homma laahaa 20 v jäljessä.
Hevosten hyvinvointi on aivan retuperällä, vaikka sitä kuinka
yritetään sanoa kuinka hyvin asiat hoidetaan. Se ei ole
riittävää hyvinvointia, että hevonen ei välttämättä kärsi ja
kuka se on määrittämään kärsiikö hevonen vai ei. Livenä
eikä suuressa osaa kuvista hevosilla ei ole tyytyväinen ilme.
Oma ego on tärkein, viis siitä onko se järkevintä ja hevosten
parhaaksi. Kaikki perustuu omiin mielipiteisiin mihin on
uskottu jo virheellisesti jo 20-30 vuotta, ei mihinkään
todelliseen asiaan. Olen äskettäin lopettanut tunneilla
käymisen juuri näiden syiden vuoksi. Ei ole mukavaa mennä
hevosilla joiden hyvinvoinnista ei ole takeita.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Ratsastuksenopettajan valinnassa.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Ihmiset esim hallitukseen valitaan pärstäkertoimen
perusteella. Ei sen perusteella kenellä sinne olisi
annettavaa.
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#17
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:09:38
2. lokakuuta 2018 8:14:21
00:04:43

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Hevosten valmiiksi laitossa
ohjeistusta

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
No esim se, että jotkut eivät osaa laittaa hevosia kuntoon
ennen tunnin alkua, niin mielestäni joskus voisi olla sellainen
tunti, että neuvotaan miten laitetaan. Tai jos siinä olisi hoitaja
vieressä joskus ja neuvoisi samalla kun laittaa. Myös satulat
ovat joillekkin tosi painavia, ja jotkut eivät välttämättä saa
laitettua niitä hevoselle

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Hyvä ilmapiiri, ja ratsastajat/vanhemmat ovat tosi
sosiaalisia

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#18
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 7:34:26
2. lokakuuta 2018 8:20:58
00:46:31

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Opettaja voisi neuvoa henkilökohtaisemmin ja hieman
syvemmin asioita vaikka muuten onkin kannustava.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

6hlö on aika iso
pienryhmäksi.
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Vain yksi pesukarsina tuota hevosmäärää kohden.
Kuivaustilat huonot. Maneesin valaistus ja pohja on huono.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Poneja aivan liikaa eikä aikuisille sopivia ratsuja oikein ole.
Aina ne samat pari hevosta. Lisäksi osa ratsuista jatkuvasti
kipeänä, muuten sopimattomia tunneille tai sitten ikäviä
laittaa itse kuntoon käytöksen vuoksi. Eivät vie riittävästi
eteenpäin aikuisratsastajia eikä varmasti nuoriakaan.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Jotain on tallissa vialla, kun jatkuvasti on hevosia pois
tunneilta. Ovatko olleet liian kauan tuntikäytössä vai onko
muualla vikaa?Ontumisia, selkäkipuja, vatsavaivoja ja
huonoa karsinakäytöstä. Ei ole mukava käydä tunneilla, kun
hevos/ponikalusto ei ole kunnossa eikä näytä voivan hyvin
vaan kiukuttelevat.

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Tuntihevosten ja -ponien terveys ja hyvinvointi. Sopivien
hevosten puute. Maneesin pohjan epätasaisuus, välillä on
upottava ja välillä kauheat urat.
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Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Ratsastuksenopettaja on mukava ja
kannustava.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Tuntihevosia ja poneja olisi varmasti hyvä katsoa
kriittisemmin sekä kiinnittää enemmän huomiota niiden
terveyteen. Remontin lähestyessä myös varustehuoltotilat
tulisi uusia kunnollisiksi, koska nyt ne tuntuvat olevan
vanhentuneet. Varusteille kunnon pesupaikka, kuivauhuone
paremmaksi.
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#19
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:23:08
2. lokakuuta 2018 8:25:03
00:01:55

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:19:00
2. lokakuuta 2018 8:35:15
00:16:14

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Hoitajien huone on todella epäsiisti ja täynnä turhaa tavaraa
sen voisi siivota

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Harkitsen lopettamista koska en tunne voivani kehittyä
tunneilla tarpeeksi

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Tallihenkilö kunta usein kiukkuista ja jokaisesta asiasta
valitetaan. Hoitajia syytetään hevosten stressistä vaikka
hevoset eivät ole sopivia ratsastuskouluun. Tallilla käy paljon
nuoria ja tuntuu että joillakin nuorilla on ns ylempi asema
tallilla heille annetaan esim luoyyo tehtäviä ja lempihevoset
aina ratsastus tunnilla. Varsinkin viikolla tallilla huomaa
paljon ns ratsastajien eriarvoisuutta. Se on epäreilua että
osa ratsastajistaja hoitajista saa paremmat ja kivemmat
hommat ja ovat ns open lemppareita kun taas toiset
putsaavat karsinat ja pesevät kupit tunnollisesti ja hoitavat
hoitohepan hyvin ja saavat siitä hädintuskin miyään kiitosta.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En
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Kerro vapaasti !:
Hoitajia täytyisi kiittää enemmän ja jokaista tallilaista pitäisi
kohdella saman arvoisesti. Ei saisi olla ns näitä open
lemppareita. Hoitajien työ olisi varmasti motivoimampaa jos
saisivat tehdä hevosten kanssa muutakin kuin laittaa tunnille
ja ottaa pois plus pestä kupit siivota karsina ja tarha ja pestä
varusteet. Hoitajat haluaisivat tehdä enemmän rakkaidrn
hoitohrppojen kanssa. Tallilla täytyy olla sääntöjä mutta niitä
ei pidä olla liikaa tai tunnelma muuttuu ikäväksi. Aina saa
miettiä että milloin tekee jotain väärin ja kun teet jotain väärin
tai erilailla sinut otetaan silmätikuksi. Aina joku on
hengittämässä niskaan että mitäs teet ja miksi ja teetkö sen
varmasti oikein.
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#21
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:22:43
2. lokakuuta 2018 8:52:37
00:29:53

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Pienempi ryhmäkoko ja opettajan keskittyminen tunnin
pitämiseen auttavat huomattavasti

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Tallityöntekijät eivät tervehdi vaikka iltaisin heidänkin työnsä
liittyy vahvasti asiakaspalveluun ja näyttävät omalla
toiminnallaan esimerkkiä nuorille.
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Hoitajille isompaa ja lämmitettyä
oleskelutilaa

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Kukaan ei ota vastuuta mistään, hallituksen jäsenet ajavat
vain omia etujaan, yhteishenki nuorten ja aikuisten välillä ei

Isoja hevosia on liian
vähän.

toimi, info ei kulje edes henkilökunnan keskuudessa.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Toivoisin parannusta tiedottamiseen, niin ratsastajille kuin
hoitajillekkin. Hoitajia kannattaisin myös kuunnella
enemmän, sillä he oleskelevat tallilla montakin tuntia
päivässä ja tietävät mitä tallissa tapahtuu.
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#22
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 8:36:52
2. lokakuuta 2018 8:58:01
00:21:08

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Jos tunnilla 8 ratsukkoa, niin jää yhden ratsastajan saama
palaute aika vähäiseksi. Ja kun vielä otetaan ajasta pois se
minkä ajan opettaja kerää kakkakasoja

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

monipuolisempia tehtäviä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Isot hevoset käyvät vähiin. Aikuisratsastajana ei innosta
maksaa ponitunnista. Ja ehkä välillä toivoisi myös
osaavampia hevosia, millä voisi kehittyäkin ratsastajana.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Normaalitunnin olen lopettanut. Pienryhmässä käyn edelleen
joka toinen viikko. Vakituisen tunnin lopettamisen syy, liian
isot ryhmäkoot ja aikuisratsastajana, katson että hintaansa
nähden en saa tunnista tarpeeksi irti, jos ratsuna on poni.
Harrastuksena ratsastus on kuitenkin kallis, niin vastinetta
kaipaa rahoille. Tarjolla on kuitenkin muita talleja, missä on
monipuolisempaa ja yksilöllisempää ohjausta tarjolla.
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Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Hevosten varusteet ja hoitotarvikkeet. Edelläänkään ei ole
aina tiedossa missä kaikki hoitotarvikkeet on. Kesällä
useampia kertoja metsästin esimerkiksi sieniä, että olisi
saanut hevosen hiet pyyhittyä. Milloin metsästetään
satulahuopaa ja milloin mitäkin. Tarvikkeet ei aina palaudu
niille kuuluviin paikkoihin. Ja toinen juttu on että jos on
hevosen viimeinen ratsastaja, niin hoitohan kuuluu siihen.
Tämä itselle ok, mutta on niitäkin ketkä ei hevostaan huolla
tunnin jälkeen. Ei pitäisi sen jälkeen olla muiden ratsastajien
vastuulla. Olisiko kenties sitten tallin henkilökunnan asia
katsoa että hevonen ei jää yltäpäältä hiessä karsinaan, tai
ilman loimea.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Itse ainakin hyvin tyytyväinen pienryhmätuntiin ja
opetuksiin/tehtäviin niissä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Monipuolisempaa tarjontaa ja enemmän valinnan
mahdollisuuksia. Ryhmäjakoihin enemmän huomiota. Ja
tiedotusta enemmän, jos hevoset esimerkiksi rokotettu ja
tunti joudutaan pitämään normaalia kevyempänä, niin
miusta asiakkaiden kuuluisi tästä tietää ja tehdä itse valinta
osallistuuko vai ei. Hintahan ei ole muuttunut. Sama pätee
siihen että jos opettaja estynyt ja kuka sitten ikinä pitääkään
tunnin.
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#23
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 9:47:25
2. lokakuuta 2018 9:49:02
00:01:37

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#24
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 9:46:48
2. lokakuuta 2018 9:54:37
00:07:48

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Isompia hevosia ei ehkä ole
riittävästi

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

2/2

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#25
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 10:05:16
2. lokakuuta 2018 10:20:15
00:14:58

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
tunneilla niin paljon ratsastajia, ettei opettajalla aikaa neuvoa
kaikkia tasapuolisesti. opettajan keskittyminen on välillä
myös muualla.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
aikuiset ihmiset eivät tervehdi. tallityöntekijöillä ei ole
asiakaspalvelutaidot hallussa.
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
hoitajille tilavampi ja lämmitetty
tila

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
isoja hevosia on liian vähän. ratsastajille ei ole
mahdollisuutta opetella hevosten hoitamista ohjatusti. eri
henkilöiltä/tahoilta tulee erilaista tietoa, joten ei voi tietää
mihin luottaa. hallituksen jäsenet ajavat usein omaa eli
yksityishevosten etua.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
ratsastuksenopettajat ovat mukavia.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
hoitajien ja ratsastajien mielipiteiden kuuntelu ja niiden
vakavasti ottaminen.
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#26
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 10:51:17
2. lokakuuta 2018 10:56:30
00:05:13

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#27
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 10:52:50
2. lokakuuta 2018 10:58:19
00:05:28

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Hyvä ja lämmin tila vaihtaa
vaatteet

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
En kuulu enää tallin ns. sisäpiiriin, mutta haluaisin olla
mukana auttamassa esim. kisoissa. Niistä ja vapaista
pesteistä on kuitenkin hankalaa saada tietoa.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#28
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 10:58:01
2. lokakuuta 2018 10:59:58
00:01:57

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä

2/2

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#29
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 11:03:40
2. lokakuuta 2018 11:11:21
00:07:40

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#30
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 11:27:27
2. lokakuuta 2018 11:33:20
00:05:52

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Hevosia voisi olla
enemmän

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Kursseja ja pien ryhmätunteja lisää. Hevosia
aikuisratsastajille.
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#31
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 11:33:48
2. lokakuuta 2018 11:44:12
00:10:23

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Toivoisin enemmän hevosia ja sellaisia poneja/ hevosia
millä pystyisi hyppimään.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Olen huomannut, että organisaatio tarvitsisi jonkun joka
Johtaisi koko paikkaa.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Parempi tiedonkulku. Ihan arkisissa asioissa ( hevosten
varustelussa, hallituksen ja ratsastuksen opettajien välillä).
Välillä tuntuu ettei oikein kukaan osaa sanoa varmasti miten
asiat on.
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#32
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:05:07
2. lokakuuta 2018 12:08:44
00:03:36

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Ainoa koulutukseltaan ratsastuksenopettaja osaa kyllä
opettaa ja neuvoa. Muut ei

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Ei

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Ratsastuskoulun pitäisi olla ratsastuskoulu. Ei yksäreiden
temmellyskenttä!!!

2/2

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#33
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:10:56
2. lokakuuta 2018 12:12:40
00:01:44

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#34
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:20:25
2. lokakuuta 2018 12:24:31
00:04:05

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#35
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:23:30
2. lokakuuta 2018 12:26:52
00:03:22

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Enemmän esteharjoitus-kilpailuja

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#36
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:39:08
2. lokakuuta 2018 12:58:06
00:18:57

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Riippuu tunnista ja hevosesta minkä verran saa opetusta.
Tasapuolisuus olisi reilua kaikille.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Enemmän vaihtelevuutta tehtäviin. Maastoilusta en niin pidä,
ainakaan kovin usein, mutta puomityöskentelyä ja pieniä
esteitä olisi mukava välillä mennä. Viime kerrasta esteiltä on
jo aikaa ja puomeja emme juuri koskaan mene.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

1/3

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Suurin osa hoitajista mukavia ja auttavat mielellään, mutta
mukana valitettavasti myös vastakohtia. Kaikki hevoset eivät
ole aina valmiina kun tunti alkaa vaikkakin yritämme tulla
aina ajoissa auttamaan toisia tuntilaisia. Varusteista on
välillä epäselvyttä miten puetaan ja mistä löytää, ne voisi
merkitä paremmin. Olisi hyvä kun joku asioista tietävä tai
tallityöntekijä olisi lähettyvillä ja häneltä voisi saada apua.
Aikuiset hoitajat osaavat onneksi auttaa jos heitä löytyy
tallilta, erityisesti Vipin hoitaja on avulias.

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi

Tunneille sopivia kyllä, mutta toivoisin enemmän
hevosia

epäkohdista.:
Toivoisin tasapuolisempaa opetusta jokaiselle tuntilaiselle
sekä vaihtelevuutta tuntitehtäviin ja ratsuihin. Olisi mukava
saada joskus henkilökohtaista palautetta tunnin jälkeen.
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Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Niina on mukava
opettaja

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Kerroin yllä. Kiva kun kysely
järjestetään.
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#37
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:55:49
2. lokakuuta 2018 13:01:58
00:06:09

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Ajankohtaiset asiat tiedotetaan lähinnä tallin seinällä.
Esimerkiksi kesän leikkikurssipäivän peruutuksesta ei ollut
ilmoitusta facessa eikä siitä tullut tekstiviestiä. Tieto luki
ainoastaan tallin seinällä. Ohjaaja ei aktiivisesti ohjaa lapsia
näiden kehittyessä tasoiseensa ryhmään. Ongelma tulee jos
vanhemmat ei ymmärrä lajia ja osaa vaatia ryhmän vaihtoa.
Lapsi turhautuu, kun ei etene... johtaa tylsistymiseen ja lajin
lopettamiseen.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#38
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 12:44:43
2. lokakuuta 2018 13:06:14
00:21:31

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Ei

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Liian vähän neuvoja tunnilla. Hepat ei ehkä sovi aloittelijoille.
Liian paljon poneja. Hepat voisi tehdä kaikki työt kerralla. Eli
ei tallille tunniksi ja takaisin töihin.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Hyvä opettaja. Hepat hoidetaan
hyvin.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Hoitajille enemmän vastuuta. Jollain tavalla "pakollinen".
Pitäisi sitoutua siihen. Nyt jää liian helposti pois kun ei jaksa.
Olisiko mahdollista saada esim jotain talutuspisteillä, mitä ei
voi rahalla saada?
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#39
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 13:08:11
2. lokakuuta 2018 13:09:58
00:01:46

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#40
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 13:23:18
2. lokakuuta 2018 13:46:26
00:23:08

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
koulu

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
laadukasta perusopetusta
tunnille.

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

Nykyinen hinta on hyvä, mutta tarvitaan enemmän
pienryhmätuntimahdollisuuksia.

Tehtävät on hyviä, mutta opetus joskus
puutteellista.
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Ihan kilttejä ovat tällä hetkellä, mutta aika osaamattomia.
Ratsastajat opettaa hevosia vaikka pitäisi kait olla toisinpäin.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#41
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 16:12:36
2. lokakuuta 2018 16:16:16
00:03:39

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#42
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 16:47:16
2. lokakuuta 2018 16:49:03
00:01:46

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#43
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 17:15:44
2. lokakuuta 2018 17:17:59
00:02:15

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#44
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 17:53:59
2. lokakuuta 2018 18:00:19
00:06:19

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä

2/2

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#45
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 18:04:13
2. lokakuuta 2018 18:06:44
00:02:30

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#46
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 18:13:41
2. lokakuuta 2018 18:18:24
00:04:43

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
tallityöntekijät

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#47
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 18:44:58
2. lokakuuta 2018 18:48:21
00:03:22

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Maneesin nettivaraukset
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#48
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 19:42:27
2. lokakuuta 2018 19:57:00
00:14:32

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Este

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Harkkakisoja

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Että opeteltaisiin jotain
uutta

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Osa on
epäluotettavia

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Sieltä saa yleensä helposti apua jos tarvitsee, mukavat ja
helposti lähestyttävät talli työntekijät ja mukava ja
opettavainen ratsastuksenopettaja(Niina)

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Jos olisi hiukan pienemmät ryhmät niin saisi enemmän
neuvoja
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#49
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 19:57:09
2. lokakuuta 2018 20:17:14
00:20:04

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Kursseja, esim. puolipidäte,
istunta

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Jos et saa, niin mitä toivoisit enemmän/mitä muuttaisit
?:
Tietoa tapahtumista riittävän
ajoissa

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Sosiaalitilat

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Tiedottaminen Hallituksen tiimoilta tapahtumista ja
suunnitelluista asioista hidasta, epäjohdonmukaista ja
välinpitämätöntä. Tallin ympäristö epäsiisti, kesällä
ratsastaminen oli vaikeaa kenttien pölyämisen vuoksi,
parkkipaikkojen kuopat pääsivät todella syviksi eikä kukaan
täyttänyt niitä. Eurolavoja, heinää ja muuta törkyä lojuu pitkin
pihoja.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Hienosti siistitty vanha toimisto ja eteinen, paljon avarampi ja
toimivampi ratkaisu
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Kerro vapaasti !:
Kotkan ratsastajien toiminnan tulisi olla organisoidumpaa.
Voisi perustaa toimikuntia, jotka suunnittelevat ja
valmistelevat hallitukselle päätettäväksi erilaisia asioita,
jolloin suurempi osa seuralaisista pääsisi osalliseksi
toimintaan.
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#50
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 20:43:22
2. lokakuuta 2018 21:18:48
00:35:26

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Harkkakisoja koulu sekä
este

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Koska tunnilla on lähes aina 8 ratsastajaa niin Niina ei
millään ehdi antaa koko ajan neuvoja ja hän myös joutuu
samalla keräämään kakkoja tunnin aikana niin se myös
hiukan verottaa sitä tunnin pitoa. Tehtävät on tosi hyviä
mutta valitettavasti neuvoa ei aina ehdi saamaan tarpeeksi

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Isoja hevosia voisi olla enemmän. On siellä muutamia
poneja joita ihmettelemme että miksi edes ovat siellä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
No hiukan on nyt hoitaja vastaava homma sekavaa.
Kuinkahan tarkasti he kartoittavat että minkä tasoinen
hoitaja aloittaa jonkun hevosen/ponin hoidon. Tuntuu että
koko ajan on nyt vaihtuvuutta hoitajissa ja siellä on nyt pieniä
hoitajia jotka eivät pärjää hoitohevostensa kanssa tai
pelkäävät niitä.
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Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Todella mukavat ja asiantuntevat tallityöntekijät on nyt teillä.
Ja tulevat vielä todella hyvin lasten ja nuorten kanssa
toimeen ja lapset uskaltavat heiltä käydä neuvoja ja apuja
pyytämässä...iso ruusu heille. Niina on myös tosi taitava ja
mukava ja osaa neuvoa tosi hyvin vähän
kokemattomampaakin ratsastajaa...tehtävät on usein tosi
hyviä.....kun hän vain voisi keskittyä vain opettamiseen mutta
on kakkojen keräämistä ja sitten siihen aidalle jää joku aina
höpöttelemään niin sekin vie aikaa maksavilta asiakkailta.
Mutta Niinalle myös ruusu

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Max 6 ratsastajaa/ryhmä niin saisi paljon enemmän rahoille
vastinetta
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#51
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 21:17:24
2. lokakuuta 2018 21:19:46
00:02:22

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#52
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
2. lokakuuta 2018 21:49:55
2. lokakuuta 2018 21:52:33
00:02:38

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Ei

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Olen lopettanut

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#53
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 9:30:53
3. lokakuuta 2018 9:41:15
00:10:22

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Toisinaan tunneilla on ollut yhdeksän ratsukkoa, jolloin en
koe saaneeni juurikaan neuvoja.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Jouduin jatkuvasti menemään poneilla ja toiveistani
huolimatta en päässyt kuukausiin hevosen selkään. Osalla
poneista tunti menee tappelemiseen saako sen edes
liikkumaan eteenpäin. En halua maksaa tällaisista tunneista
jatkuvasti. Ymmärrän, että poneillakin täytyy välillä jonkun
aikuisen mennä, mutta en halua olla se, joka menee kerrasta
toiseen niillä toiveista huolimatta.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Jäin tauolle, mutta en jatkanut tunneilla käymistä juuri sen
takia, että toiveistani huolimatta jouduin menemään aina
pelkillä poneilla.

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#54
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 10:20:23
3. lokakuuta 2018 10:31:26
00:11:03

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Perusasioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Istuinta,
apujen käyttö.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Enemmän ohjeistusta asioihin, että miksi tehdään näin ja
miten hevosen pitää reagoida apuihin

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

30€
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Seuran hevosille isommat boxit, kaappi tilaa enemmän.
Isompi taukotupa hoitajille.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi

Pienille ratsastajille pitäisi saada pieniä poneja lisää.

epäkohdista.:
Liika hälinä tallin
käytävillä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#55
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 11:05:45
3. lokakuuta 2018 11:09:41
00:03:56

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Kanttiini voisi olla auki, sekä jokin lämmin paikka kylmillä
säillä.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä

2/2

Asiakastyytyväisyyskysely

SurveyMonkey

#56
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 10:37:39
3. lokakuuta 2018 11:13:50
00:36:10

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Esimerkiksi ulkopuolisten pitämiä kursseja, istunta
ym.

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Toivoisin enemmän ohjausta, iatunnan, asennon ym.
korjaamista ja neuvoja. Pelkkä hyvä ei auta edistymään.
Toivoisin, että autetaan, jos ratsastajalla on hevosen/ponin
kanssa vaikeuksia suorittaa tehtäviä, että mitä voisi kokeilla
tai mitä tekee väärin, mistä voi johtua. Tietysti tärkeä myös
tietää, kun menee oikein mutta ongelmakohdistakin on hyvä
muistuttaa. Mielestäni silloin, kun on ratsastustunti
meneillään niin opettaja ei keskustele viereen tulevien
ihmisten kanssa tai hoida jotakin muuta asiaa, joka ei kuulu
meneillä olevaan tuntiin.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä
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K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Varusteiden pesupaikka olisi hyvä merkitä selvästi, jotta
kaikki tietävät missä se sijaitsee.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Useampi poni on aika haastava ainakin pienten ratsastaa tai
ainakin niiden kanssa tarvitsisi sekä lapset että aikuiset
enemmän opetusta miten saada tehtyä tehtävät niin, että
saa tunnin aikana myös onnistumisen kokemuksia. Toivoisin
myös, että ns. kokeneet/taitavat ratsastajat menisivät
toisinaan haastavilla poneilla.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Harkitsen lopettamista, koska en mielestäni saa rahoilleni
vastinetta.
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Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Kaipaan enemmän ja tarkempaa opetusta. Vaikka kaikilla ei
ole kilpailullisia tavoitteita niin tavoitteena voi olla ja usein
onkin kuitenkin kehittyminen ratsastajana. Hoitajasysteemi
nyt melko sekava.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Niinan tuntien tehtävät on todella hyviä. Täysi kymppi. Niina
osaa hienosti ottaa huomioon sekä aikuiset, nuoret että
lapset. Tallityöntekijät Pia ja Minja on aivan mahtavia ja
ammattitaitoisia. Heiltä saa aina apua, jos tarve.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Voisi esimerkiksi pitää infon ratsastajille ja ratsastavan
lapsen vanhemmille mikä on opetuksessa ajatus ja
minkälaisia mahdollisuuksia pienillä ja isommilla ratsastajilla
on edetä ja kehittyä ratsastajana Kotkan Ratsastajilla. Millä
perusteella valitaan hevonen/poni jollekin ratsastajalle. Jos
haluaa kisata niin miten menee polku valmennusryhmään,
mitä velvoitteita siihen kuuluu ja millaiset taidot pitää olla.
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#57
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 11:48:11
3. lokakuuta 2018 12:10:02
00:21:51

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

35-40€
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Liian vähän isoja hevosia. Nyt työkunnossa olevat , 2
hevosta, Vip ja Saimi,kuormittuvat ihan liikaa.Paljon on iso
kokoisia ratsastajia, ainakin 8, nopeasti laskettuna,tarpeeksi
kestäviä hevosia ei. Aikuiset ennemmin haluaisivat ratsastaa
hevosilla.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Syystalkoista ilmoitettiin aivan liian myöhään. Monet olisivat
tulleet, oli vain jo muita suunnitelmia, perhejuhlia yms.
Tiedottaminen ontuu todella pahasti. Esim. opettajalta
toiselle ei tieto esim. hevosen epäkunnosta kulje kuin
kiertoteitse. Taphtumista,talkoista ym. pitäisi tiedottaa jo
reilusti hyvissä ajoin.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Seuran kaikista ratsuista pidetään hyvää huolta. Tunti hinnat
on sopivia.
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Kerro vapaasti !:
Hoitajia kuunneltaisiin enemmän ja kerrottaisiin reilusti ja
hyvissä ajoin - ensin hevosen hoitajatiimille -hoitohevosen
voinnista,tilanteesta,hoidosta, eikä vain yhtäkkiä ilmoiteta
koko hoitaja/talliporukalle jos ja kun joku hevonen /poni
lähtee. Hallituksen jäsenet eivät riitelisi keskellä tallia
keskenänsä, vaan hoitaisivat erimielisyytensä jossain ihan
muualla. Hoitajien talutuksista kertyneille tunneille olisi kiva
saada oma hoitohevonen, jos vain suinkin mahdollista.
Hevonen ei ole sairaana tai muuta estettä ei ole.
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#58
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 12:43:34
3. lokakuuta 2018 12:47:03
00:03:28

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
valmennuksia, klinikoita,
teorialuentoja

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Jos et saa, niin mitä toivoisit enemmän/mitä muuttaisit
?:
ajankohtaista tietoa tulevista
tapahtumista

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
yleinen siisteys
puutteellista

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
hyvin järjestettyjä kisoja

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#59
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 13:24:12
3. lokakuuta 2018 13:26:51
00:02:38

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Molemmat

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

35e
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#60
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 14:00:07
3. lokakuuta 2018 14:15:30
00:15:23

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Harjoituskisoja sekä esteillä että koulussa. Toivoisin myös
erilaisia kursseja tai leirejä esim vuokraus, jotta oppisi
hevosten omistamisesta enemmän.

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Pienemmässä ryhmässä opettajalla olisi enemmän aikaa
opettaa eri oppilaita.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Toivoisin, että tunneilla mentäisiin enemmän eri hevosilla,
eikä aina samoilla.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Tallityöntekijät ovat mukavia ja osaavat auttaa aina
tarvittaessa.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#61
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 16:47:09
3. lokakuuta 2018 16:55:46
00:08:36

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Kovempaa vaatimustasoa
harrastajillekin

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
En tunne kehittyväni vaan jopa
taantuvani

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Tunteja on melko helppo vaihtaa
tarvittaessa

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#62
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 17:50:27
3. lokakuuta 2018 17:54:56
00:04:28

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#63
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 18:05:31
3. lokakuuta 2018 18:19:36
00:14:04

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
lauran tunneilta saan koska laura
best

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
lämmin hoitajienhuone

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
en pidä oikeastaan mistään tallin toiminnassa + kallis +
parempaa palvelua muualla

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
ratsastuskoulu toiminta on toissijaista ja yksärit ovat

pitäisi olla enemmän isoja
hevosia

seuriksia tärkeämpiä, esim yksärit saavat kokonaan uuden
tallin

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
laura reponen best❤️

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
painaisin ei nappia jos sellainen olisi yähän
laitettu
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#64
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
3. lokakuuta 2018 18:20:50
3. lokakuuta 2018 18:25:47
00:04:56

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
pienemmät ryhmät

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

max 30€
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
En päässyt valmennus ryhmään, haluaisin myös kilpailla
enemmän

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
aina ei ole mikään mukavin ilmapiiri kun käyn
tallilla

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Lisää ohjelmaa!
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#65
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
4. lokakuuta 2018 19:30:59
4. lokakuuta 2018 19:34:45
00:03:46

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

En

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#66
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
4. lokakuuta 2018 23:45:27
4. lokakuuta 2018 23:47:57
00:02:30

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#67
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
5. lokakuuta 2018 12:10:35
5. lokakuuta 2018 12:14:00
00:03:25

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Estevalmennukseen

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#68
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
5. lokakuuta 2018 12:42:39
5. lokakuuta 2018 12:45:45
00:03:05

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#69
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
5. lokakuuta 2018 20:37:33
5. lokakuuta 2018 20:46:47
00:09:13

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#70
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
5. lokakuuta 2018 21:12:50
5. lokakuuta 2018 21:27:34
00:14:44

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Istuntani ei voi olla täydellinen. Opettajat voisivat kiinnittää
istuntaan huomattavasti enemmän huomiota. Tehtävät
osataan asettaa hienosti kyllä :)

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Tehtävien asetus toimii suuresta ryhmästä huolimatta, tilaa

25-30e

tehdä hommia on. Kuitenkin aikuisten tunnilla voisi
enemmänkin olla haastetta, vastataivuttelua, sulkutaivutusta,
kolmikaarista eri askellajeja vaihdellen jne. Hevosetkin
notkistuisivat, nyt ovat aikalailla jäykkiä ja kaipaisivat
läpiratsastusta.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
Kesällä puolen tunnin jono vesiboksiin tunnin jälkeen - olisi
nykytiloillakin korvattavissa helposti ulkopesupaikalla,
viileämmällä yksi pesupaikka riittää.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Jäykkiä, laiskoja, tympiintyneitä. Pitäisi olla enemmän
vaihtuvuutta tai sitten ammattilaisten pitäisi ratsastaa
jokainen läpi minimissään kerran viikossa tai hevosten pitäisi
mennä hyvin ratsastavien aikuisten tunneilla riittävästi.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen
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Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Tuntien aiheet voisi suunnitella koko kaudeksi. Oli hurjan
kivaa eräällä muulla tallilla, kun tunnin aihe oli näkyvillä
(lokakuussa keskitymme avotaivutuksiin) ja silloin myös
toiminta on pitkäjänteisempää ja suunnitelmallisempaa ja
sijaisetkin tietävät, mitä tehdä. Jokaisella ryhmällä tulisi olla
tavoite kauden aikana - vaikkapa istunnan parantaminen.
Kauden alussa ja lopussa voitaisiin kuvata ryhmän
ratsastusta ja käydä tunnin jälkeen opettajan kanssa videota
läpi, jotta ratsastaja itse näkisi korjattavat asiat. Elokuussa
nämä voitaisiin kirjata ylös ja joulukuussa sitten katsoa, onko
edistystä tapahtunut. Ja taas toukokuussa uudelleen jne. Eli
tavoitteellisuus mukaan :)

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Ihana, iloinen Niina ottaa kaikki vastaan ja jaksaa neuvoa.
Tallissa työntekijät neuvovat, kun ehtivät. Talli on siisti
(vaikka rakennus toivottoman kulunut) ja tavarat löytyvät
helposti. Maneesi on toimiva ja viestintä opettajien kanssa
sujuvaa tekstiviestein.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Pienemmät ryhmät, ryhmälle tavoite/ jokaiselle
henkilökohtainen tavoite. Istuntatunteja tarjolle! Hevoset ja
ponit ratsastettava läpi säännöllisesti. Aikuiset voisivat
aloittaa tuntinsa 10-15min ennen kentälle/maneesiin
siirtymistä kävelemällä hevosen kanssa maasta jonkin lenkin
pihalla, jotta hevonen vertyy paremmin ja ratsastus sujuu
miellyttävämmin.
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#71
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
6. lokakuuta 2018 13:23:25
6. lokakuuta 2018 13:29:58
00:06:32

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#72
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
7. lokakuuta 2018 6:36:24
7. lokakuuta 2018 7:32:45
00:56:21

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Joskus saattaa mennä viikkokausia etten saa mitään
neuvoja. Sitten yhtäkkiä jollain tunnilla opastetaankin.

6 ratsukkoa ei ole enää mikään
pienryhmä.

Opetuksen tason pitää olla aina sama. Ei riippuen siitä
millainen pv opettajalla on.

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Tehtävät eivät ole usein kovin kehittäviä ihmiselle, joka on jo
vuosikausia (kymmeniä) ratsastanut. Tuntuu, että puuttuu
idea miksi tehdään näin. Mennään vaan junassa toistemme
perässä.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Hallituksen jäsenet eivät tervehdi sekä levittelevät asioita
jotka eivät heille kuulu, tallityöntekijät puhuvat selän takana
pahaa kaikista, opettaja ei neuvo tasapuolisesti kaikkia.

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Ei

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Jos ei, niin mitä toivoisit lisää ?:
En ihan ymmärrä mitä yleisillä tiloilla tarkoitetaan.
Puutteellisia on yksi wc (kisoihinkaan ei ole saatu mitään
bajamajaa vuokrattua), talli on ahdas kokonaisuutena.

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Harkitsen vakavasti ja olen jo osittain siirtynytkin muualle

Hyvin vähän ratsastuskouluun soveltuvia poneja/hevosia. En
laittaisi lastani alkeiskurssille. Liian vähän isoja hevosia.
Hevoset/ponit eivät ole kovin osaavia ja ovat monikin kovin
arvaamattomia. Karsinakäyttäytyminen on melkein kaikilla
ihan todella huonoa. Hevoset eivät näytä hyvinvoivilta.

missä on osaavat hevoset ja niistä näkee niiden voivan
hyvin. Ei tunnu mukavalta mennä hevosen selkään, joka
näyttää siltä ettei se ole ihan kunnossa. Työntekijöiltä ja
muuten siellä häärääviltä ihmisiltä puuttuu selvästi taito
nähdä milloin hevonen ei ole kunnossa ja sitä ei voi laittaa
tunnille. En myöskään hyväksy hevosten huonoa käsittelyä
(läpsimistä, lyömistä, huutamista, kyykyttämistä jne). Sitä
kun ei tarvitse tehdä.
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Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Hevosten hyvinvointiongelmat, hevosten käsittely. Nämä
asiat tulee entistä tärkeämmiksi kokoajan eli myös meille
ratsastajille ja kor:lla ei ymmärretä näiden päälle mitään,
vaan kaikki ajatuksella, että hevonen tekee tai se itkee ja
tekee. Ei ole kovin mukavaa seurata sitä toimintaa.
Suosittelen tutustumaan aiheeseen hevosten
käyttäytyminen, käsittely, koulutus jne ja pyytämään
luennoimaan tallille jonkun joka ymmärtääkin näitä, jonkun
joku joka on kouluttautunut, ei ketään itseoppinutta
narunpyörittäjää. Ja luento pakolliseksi kaikille työntekijöille
sekä hallituksen jäsenille.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Nykyaikaistaa koko talliorganisaatio sekä antaa
lisäkoulutusta työntekijöille juurikin hevosten
hyvinvointiasioissa, käsittelyssä, kouluttamisessa jne. Eikä
siis mitään K.Vepsää, vaan esim vaikka Minna Tallberg tai
vastaava. Tällä hetkellä en pysty suositella kotkan ratsastajia
kenellekään, enkä toisi omaa lastani sinne ratsastamaan.
Onneksi hän on sen verran pieni vielä, että ehkä jos ja kun
hän innostuu isompana, niin asiat on kor:lla muuttuneet
parempaan ja tuon hänet sinne.
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#73
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
7. lokakuuta 2018 13:15:21
7. lokakuuta 2018 13:21:49
00:06:27

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kyllä

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#74
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
7. lokakuuta 2018 13:19:00
7. lokakuuta 2018 13:25:48
00:06:48

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#75
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
9. lokakuuta 2018 20:16:39
9. lokakuuta 2018 20:37:04
00:20:25

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Koulu - vai estevalmennukseen
?:
Molemmat

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Vaihtelevuutta tehtäviin yhden tunnin aikana. Nyt usein
sama tehtävä jatkuu koko tunnin ja pitkään samaan
suuntaan.

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Joskus tuntuu että tallissa on komentelijoita, eikä auttajia,
niin nuoret hoitajat kuin joskus aikuisetkin. Aina apua ei
meinaa löytyä esim. Varusteiden suhteen. Minulle osa
harrastusta on ratsastuksen lisäksi tallissa toimiminen tunnin
yhteydessä ja joskus ilmapiiri vaikuttaa jännitteiseltä ja
yleiset puheet aggressiivisilta.

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Hevoset kyllä, mutta kaikki ponit eivät ehkä ole
koulutustasoltaan tai muuten ratsastustunnin hinnan
mukaisia.

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Hinta ja laatu eivät aina kohtaa, sekä ajoittainen ilmapiirin
kireys.

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Menisin mielummin hevosilla kuin poneilla.
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Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Niina Pulkkinen on hyvä positiivinen opettaja, vaikka tehtävät
voisivatkin vaihtua useammin.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Enemmin hevosia, jotta useammalle aikuisille riittäisi niitä
tunnilla.
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#76
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
9. lokakuuta 2018 21:21:11
9. lokakuuta 2018 21:27:59
00:06:48

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:
Joskus toivoisin enemmän laukka tehtäviä. Tuntuu, että
joskus laukkaa on liian vähän tunnin aikana

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Toivoisin hevosten hoitajien pitävän parempaa huolta
hevosten tavaroista. Suojat, satulahuovat yms.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Monipuoliset ja laadukkaat ratsastustunnit, mukava
henkilökunta, aina on hyvä mieli ratsastuksen jälkeen.

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#77
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
10. lokakuuta 2018 19:51:32
10. lokakuuta 2018 19:55:22
00:03:50

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

En

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Ei

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#78
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
11. lokakuuta 2018 11:33:22
11. lokakuuta 2018 11:37:41
00:04:18

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

En

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

En

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

En

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kerro vapaasti !:
Ei ole
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#79
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
11. lokakuuta 2018 11:06:26
11. lokakuuta 2018 11:44:50
00:38:24

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

En

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Mielestäsi sopiva hinta pienryhmätunnille ?:

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Mitä muuta toivot
?:
Working equitation,maastakäsittely,ohjasajo..

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Jos et, niin miten haluaisit lisää opetusta
?:
Joku yksittäinen tavoite tunnille, edes pieni henkilökohtainen

Pienryhmätunnin hinta on jo sopiva,4 siinä ihan maksimi ja
normaalitunnilla se 6-7

palaute tunnin päätteeksi

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Jos ei, niin mitä toivoisit ?:

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

Selkeämpää rytmittämistä tehtäviin, usein toinen suunta jää
paljon niukemmaksi kun tunti loppuu kesken
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K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

En

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Jos ei, niin minkä koet ongelmaksi ?:
Pääosin toimivia kyllä mutta hevoskokoisia hevosia
lisää

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Jos, niin mikä on tähän suurin syy
?:
Ajoittain tuntuu ettei tunneilla edetä
mihinkään

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Asiat etenevät hitaasti tai poukkoillen kun päättäjiä on liikaa
eikä oikein kenelläkään lopullista vastuuta tai mahdollisuutta
ottaa sitä. Ristiriitoja tulee kun yksi ohjeistaa yhdellä ja
toinen toisella tavalla.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Hieno mahdollisuus hyvinkin erilaisille harrastajille päästä
ratsastamaan ja osallistumaan hevosten hoitamiseen

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#80
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
11. lokakuuta 2018 17:39:09
11. lokakuuta 2018 18:01:55
00:22:45

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

Kyllä

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Ei

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

En

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Jos et, niin mitkä tahot koet ehkä ongelmallisiksi ja miten
?:
Ikävää puhetta ja arvostelua sekä hoitajien että
aikuistentaholta, mikä ei mielestäni kuulu kivaan
harrastuspaikkaan.
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K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

Kyllä

K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

En

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Ei

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

Harkitsen

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

Kerro vapaasti huomaamistasi
epäkohdista.:
Tallin ilmapiiri. Ratsastuskoulun ponimateriaali.

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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#81
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
12. lokakuuta 2018 14:41:45
12. lokakuuta 2018 14:43:45
00:02:00

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

Kyllä

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

Kyllä

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Ratsastan itse

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kyllä

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Kyllä
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#82
VALMIS
Vastaustenkerääjä:
Aloitettu:
Muokattu viimeksi:
Käytetty aika:

Web Link 3 (Sivustolinkki)
12. lokakuuta 2018 21:30:22
12. lokakuuta 2018 21:33:55
00:03:33

Sivu 1
K1 Ratsastustuntien ryhmäkoko on max 8hlö, oletko
tähän tyytyväinen ?

Kyllä

K2 Olisitko valmis maksamaan enemmän pienryhmä (46hlö) tunneista ?

En

K3 Haluaisitko osallistua ulkopuolisten pitämiin
valmennuksiin ?

En

K4 Olisitko kiinnostunut ratsastusmahdollisuudesta
arkiaamuisin/aamupäivisin ?

En

K5 Toivotko lisää harjoituskisoja tai jotain muuta
tavallisesta ratsastustunnista poikkeavaa ?

Kyllä

K6 Koetko saavasi ratsastustunnin aikana riittävästi
neuvoja ?

Kyllä

K7 Vastaako ratsastustunnin sisältö yleensä toivomaasi
?

Kyllä

K8 Saatko ratsastavan lapsen vanhempana riittävästi
infoa/palvelua ?

Kyllä

K9 Koetko tallin yleisen ilmapiirin hyväksi ?

Kyllä

K10 Saatko mielestäsi asiallista kohtelua kaikkien
taholta ?

Kyllä

K11 Oletko sinä tai lapsesi kokenut tallilla kiusaamista ?

En
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K12 Jos koet tallilla ollessasi jonkun asian
ongelmalliseksi - tuntuuko että saat siihen helposti apua
?

Kyllä

K13 Olisiko mielestäsi hyvä, että tallilla olisi helposti
lähestyttävä henkilö - jonka kanssa voisi
jutella/soittaa/laittaa viestiä ongelman ilmaantuessa ?

Kyllä

K14 Onko tallin yleiset tilat mielestäsi riittävät ?

Kyllä

K15 Toivoisitko kanttiinin olevan
vanhempien/ratsastajien käytössä talvisin "odotustilana"
?

Kyllä

K16 Ovatko ratsastuskoulun hevoset/ponit mielestäsi
tunneille sopivia ?

Kyllä

K17 Harkitsetko ratsastuksen lopettamista Kor:lla/olet jo
lopettanut ?

En harkitse

K18 Antaisitko Kotkan Ratsastajille risuja ?

En

K19 Antaisitko Kotkan Ratsastajille ruusuja ?

Kerro vapaasti missä olemme mielestäsi onnistuneet
?:
Niina on todella hyvä opettaja lapsille, napakka mutta
samalla kannustava. Ruusuja Niinalle tästä!

K20 Olisiko sinulle ideoita toiminnan
parantamiseen/kehittämiseen ?

Vastaaja ohitti tämän kysymyksen
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