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Impivaaran Hallit ry – jäsenkyselyn 2019 tuloksia
Taustatietoja
Kysely lähetettiin 268 osoitteeseen, vastauksia tuli 74 eli vastausprosentti oli: 28
neljäs antoi palautetta.
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Seuran yleinen henki tai fiilis asteikolla 1-5:
Keskiarvo 3,8. Vastaajista 70 % antoi arvosanaksi 5 tai 4, ykköstä tai kakkosta 7 vastaajaa.

Miten tiedottamisemme toimii, asteikolla 1-5?
1 heikko vs. 5 tosi hyvin (Kotisivut, jäsenkirjeet, sähköposti, Facebook-sivut ja -ryhmät, kentän ilmoitustaulu
ja tapahtumat)
Keskiarvo 3,7. Se tarkoittaa, että 64 % antoi arvioksi 5 tai 4. Ykköstä tai kakkosta antoi 9 vastaajaa.

Toiveita tiedotuksesta:
Usean mielestä Facebook on hyvä kanava tiedottaa. Tärkeät asiat myös sähköpostiin.
Helppoa tapahtumakalenteria toivottiin.
Paikallislehteen juttuja ja lajiesittelyjä.
Kotisivujen sisällön ja kentän ilmoitustaulun pitäminen ajantasalla. Kenttävuorot myös Faceen.
Uusille jäsenille matalampi kynnys tutustua toimintaan jollain tavalla.
Kisatuloksien infoaminen.

Rallytokojaoksen perustamisesta
Pitäisikö Imphalle perustaa oma rallytokojaos:
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Mitä aktiviteetteja yhdistykseltä toivotaan:
Haluaisin...
Ohjattu koulutus PK
Seminaarit; esim koetilanteet, siirtymät, EK, FH, vietti
Lajien välistä yhteistyötä, esittelyä, lyhytkursseja
Agitreenivkl tai valmennuspäivä
Pentukursseja
Halli talveksi
Tokon ulkop. kouluttaja
Peltojälkikoulutus
Kesälle enemmän toimintaa
Tavoitteellista tokoa ja rallytokoa
Rallytoko ulkop. kouluttaja
Hakukoulutus
Näyttelykoulutus
Möllikisa toko
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Lisäksi yksittäisesti toivottiin:
Toko- ja tai tottispäiviä
PK-leiri
Pikkujoulut tms.
Esineruutuohjausta
Luentoja
Lisää kokeita
Metsästysaiheista
PK-jälkikoulutusta
Maksuton agility
Luonnetesti
Viestikoulutus
Suojelupäivä
Leikitys
Toko-treeniseuraa
Ohjattu rallytoko
Teemayhteistreenejä pk
Haku- ja jälkiryhmistä lisätietoja
Lapsille tai nuorille oma koulutusryhmä
Aktiviteettejä kaikkina vuodenaikoina
Toko ja rallytoko sulan maan aikaan kentällä
Koulutustoiveita voisi kysyä FB:n kautta
Vapaat viikkotreenit eri lajeille
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Mikä toimii hyvin yhdistyksessämme:
Eniten mainintoja sai se, että meillä on osaavaa porukkaa, aktiivisuutta kokeiden järjestämisessä ja
muutenkin toiminnassa!
Kymmenen kehua saivat ystävälliset ihmiset ja tiedotus.
Kenttävuoroja ja kentän kunnossapitoa kehui 8.
Tokotorstai ja yleisesti yhteistyön parantuminen saivat 5 mainintaa,
ja Facebook-sivumme ja -tiedotuksemme 4.
Muita yksittäisiä ilonaiheita olivat mm. tämän kyselyn tekeminen, järjestämämme kurssit, monipuolinen
lajivalikoima, aktiivisuudesta palkitseminen, FH ja PK-puoli.

Annettuja kehitysehdotuksia:
Eniten toiveita tuli tästä: ohjattuja ryhmiä lisää tai nimetty ohjaaja jolta kysyä, tai selkeä ohje miten ja
milloin toimintaan pääsee mukaan. Toiseksi eniten mainittiin jaosten välisen yhteistyön lisääminen.
Halli talviharjoittelupaikaksi sai 5 mainintaa. Aktiivijäsenien lisäämistä tai vastuiden delegoimista
useammille toivoi 4. Kolme mainintaa saivat maksullisten kouluttajien käytön lisääminen, tiedon jakaminen
eri lajeista sekä yhteinen linja koulutuksiin ja/tai pk-kokeiden järjestämiseen.
Yksi tai kaksi toivetta tuli mm. treenimaastoista ja niistä tiedottamisesta, kouluttajien koulutuksista,
seminaareista, möllikokeista, sähköposteihin vastaamisesta, ilmoittautumisten läpinäkyvyydestä,
pikkujoulujen tai vastaavien järjestämisestä, kanttiiniemännästä ja lisätoiminnasta myös muihin kunnan
kyliin kuten esim. Klaukkalaan.

Miten olisi helpompi tulla mukaan talkoisiin:
Tietoa ajoissa. Tietoa myös muuta kautta kuin Facebookissa.
Selkeät tehtävät. Helpompaa tulla mukaan jos tuntee porukan.
Koepaikkaa vastaan tulisi mielellään.

Talkoopisteytyksestä:
Kokemusta toisesta seurasta: puolivuosittain jaetaan ryhmäpaikat, etusijalla ne jotka ovat talkoilleet
velvoitteen eli 10 pistettä per puoli vuotta.
Itse ei ole päässyt laittamaan meidän taulukkoon talkoilujaan: 3
Negatiivinen kokemus muualta: 4
Positiivinen kokemus muualta: 2
Yksittäisiä mainintoja: ei ole tai on hyötynyt talkoilusta, ei halua pakkotalkoita, pitkät talkoovuorot eivät
onnistu, selkeät säännöt tarvitaan.
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Mitä haluaisi pisteillään saada:
Ilmainen tai edullisempi kurssi ulkopuoliselta kouluttajalta: 22
Koepaikka: 5
Ei tarvita mitään etua: 3
Pikkujoulut tms: 3
Treenipaikka: 1
Alennusta seuravaatteista: 1

Muita avoimia kommentteja:
Toivoisin uusille jäsenille tutustumistapahtumaa, enemmän yhteistä tekemistä.
Nettisivujen päivitys, tietoa kaikista lajeista ja ryhmistä joissa niitä harrastetaan.
Hyvä henki!
Kiva että tehdään kysely.
Imphassa on rentoa mutta ei ehkä niin organisoitua ja yhtenäistä.
Annetaan tunnustusta ja kiitosta ahkerille!

