
 

 



 

- Koettu toimihenkilöiden perehdytys yleisesti ottaen riittävänä. Korostettu maanantain 

toimihenkilöiden osaamisen tärkeyttä, jotta on riittävä uskallus ja osaaminen opastaa aloittelijoita. 

- Lisäkoulutus koetaan pääosin positiivisena ja voisi lisätä motivaatiota ja uskallusta toimia eri 

tehtävissä. Osa kokee, että kynnys kokeilla uutta toimihenkilötehtävää on korkea ja osalla on 

mielessä pelko epäonnistumisesta. 

- Toivotaan sekä erillistä koulutuspäivää että selkeämpää opastusta harjoitusten yhteydessä. 

- Ehdotettu toimihenkilöpalaveria ennen jokaisia harjoituksia. 

- Toivottu kirjallisia ohjeita toimihenkilötehtäviin esimerkiksi kotisivuille/Facebook-ryhmään. 

- Yhdellä negatiivinen kokemus toimihenkilöperehdytyksestä. Toivottu, että toimihenkilöille 

ilmoitetaan selkeästi ennakkoon, jos tehtävässä on perehdytettävä henkilö mukana. 

 

 

- Tiedottaminen on kehittynyt useamman mielestä selkeästi ja se koetaan kannustavana. 

- Ennakkoilmoittautuminen ja aikataulutettu juoksujärjestys, aikataulussa pysyminen sekä tulosten 

julkaisu netissä koetaan selvästi positiivisena. Ennakkoilmoittautumista kehutaan lähes jokaisessa 

vastauksessa. 

- Kehuja saivat niin ajanotto kuin vieheenvetäjät. Talkootiimi saa kokonaisuudessaan paljon kiitosta. 

- Etenkin aloittelijoille toivotaan selkeämpiä ohjeita ja enemmän apua sekä palautetta harjoitusten 

sujumisesta. Useassa vastauksessa toistuu toive selkeämmin ohjatuista pentuharjoituksista. 

- Aloittelijoille toivotaan enemmän aikaa ja henkilökohtaista kohtaamista, ei liukuhihnatoimintaa. 

- Ehdotetaan teemailtoja, joissa perehdytään syvällisemmin johonkin aiheeseen. 



 

- Toivotaan miniluentoja ennen harjoitusten alkua. 

- Kaivataan apua ongelmatilanteissa, jos harjoittelu ei suju kuin oppikirjassa. 

- Apu ja ulkopuolinen mielipide olisi tarpeen myös koiran kehityksen arvioinnissa. Milloin siirtyä 

haastavampiin harjoituksiin ja missä järjestyksessä kannattaa edetä? 

- Jälleen nousee esille toive, että maanantaisin olisi paikalla kokemusta ja osaamista. Aloittelijoilla ei 

ole selkeää tietoa siitä, keneltä voi pyytää apua jos harjoitusten toimihenkilöt ovat kokemattomia. 

- Toivotaan perusteellisempaa koppiharjoittelua, ei pelkästään koppiin työntämistä. 

- Useampi kaipaa luentoja eri teemoilla. Lämmittely, jäähdyttely, lihashuolto, ravinto, nesteytys jne. 

- Toivotaan enemmän tietoa siitä, kuinka kotona kannattaa harjoitella. 

- Toivotaan myös opastusta siitä, kuinka toimia juuri Tuomarinkartanon harjoituksissa. 

- Ehdotettu harjoituspassia, johon kirjattaisiin koiran edistyminen. Näin harjoitusten toimihenkilöt 

näkisivät heti passista, missä vaiheessa kyseinen koira on ja millaista harjoitusta sille kannattaa 

tehdä.  

- Useissa vastauksissa toistuu se, että apua saa aina kysyttäessä, mutta kaikki eivät uskalla kysyä tai 

tiedä keneltä kannattaisi kysyä. Harjoituksissa toimihenkilöt ovat usein kiireisiä ja aloittelijat ovat 

sitten yhdessä pohtineet ongelmiin ratkaisuja.  

 



 

 

- Suurin osa kokee ilmapiirin hyväksi ja kannustavaksi. Todella moni kehuu ilmapiirin parantuneen 

aiempiin vuosiin verrattuna. 

- Talkootiimi koetaan pääsääntöisesti innostavana ja iloisena. 

- Yksi vastaaja koki ilmapiirin kireäksi ja kokeneet harrastajat väsyneiksi. 

- Ehdotetaan parempia etuja aktiivisimmille talkoilijoille, jotta talkootyö ei tuntuisi niin raskaalta. 

- Toivotaan lisää tekijöitä talkooporukkaan. 

- Koirat olivat söpöjä. 

- Osa koki ryhmälähtöjen muodostamisen helpoksi, osa kaipasi siihen vielä enemmän apua. 

- Keskiviikon vieheenvetäjä saa lisää kiitoksia. 

- Harjoituksiin on kiva tulla ja siellä on hyvä yhteishenki. Ei ole väliä, minkä rotuinen koira kaverilla on 

hihnan päässä vaan onnistumisista iloitaan yhdessä. 

- Vetomaksuja voisi nostaa. 

- Olisi kiva tuntea ihmisiä paremmin nimiltä. 

- Positiivinen viestintä madaltaa kynnystä osallistua. Kaikki tuntuvat olevan tervetulleita. 

- Uutena harrastajana on tuntunut helpolta päästä mukaan kun vastaanotto on ollut positiivinen. 


