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Kysely toteutettiin:

• Jakamalla kyselyä Facebookissa
• Kysely toteutettiin SurveyPal-kyselyohjelmalla
• Kyselyssä kartoitettiin kyselyyn vastaajien taustatietoja, kysyttiin 

kehittämisehdotuksia ja tyytyväisyyttä tallin palveluihin ja tiloihin



Asiakastyytyväisyyskyselyyn:

• Osallistui 94 henkilöä
• Joista 78% oli aikuisratsastajia, loput lapsia, nuoria tai heidän 

huoltajiaan
• 22 % vastaajista kävi tallilla kaksi tai useamman kerran 

viikossa
• Lähes 70% vastaajista oli harrastanut yli 6-v ratsastusta



Tallille houkutteli:

• Hevoset "Pidän hevosista" 82%
• Halu irtaantua arjesta 53%
• Kannustava ilmapiiri, kiva talli hyvällä sijainnilla, 

hevoset saavat elää hevosen elämää



Tieto Tuulensillan tallista kulkee pääosin 
ystävien suosittelemana

43% kertoi tulonsa syyksi ystävän 
suosituksen.

28% löysi paikan kotisivujen kautta.



Tuulensillan tallin vahvuudet:

• Ratsastuskouluun soveltuvat hevoset
• Hyvinvoivat hevoset
• Tallin hyvä ilmapiiri
• Turvallisuus
• Avun saanti
• Ystävällinen ja ammattitaitoinen palvelu



Vastaajia ilahdutti:
• Toimintaympäristö

“Tallilla on aina ystävällinen henkilökunta, sekä muut ratsastajat kannustavat toisiaan..” 
“Iloinen, ystävällinen henkilökunta.” 
“Rauhallinen ilmapiiri..” 

• Hevoset
”Hevoset ovat hyvinvoivia ja saavat elää niille lajityypillistä elämää.” 
“Se että hevoset saavat tarhata isolla alueella isossa laumassa.” 
“Hevoset ovat kaikki tunneille soveltuvia.” 
“Kiltit ja rauhalliset hevoset.” 

• Leirit
“Hyvin järjestetyt leirit, turvallinen olo jättää lapsensa sinne.” 
“Leireillä kiireettömyys, tuntee että olet tervetullut.” 



Kehitettävää:
• Tiedonkulku ja tuntien varaaminen 

“Enemmän haluaisin tietoa tulevista ja vapaista paikoista maastoretkille.” 
“Ajoittain yhteydenottoihin vastaamiseen on mennyt aikaa, tosin viimeksi yhteydenpito oli nopeaa.” 
“Nettilomake tuntien varaamiseen (irtotunnit) olisi hyvä.”

• Opetus
”Myös teoriaopetusta voisi olla enemmän.” 
”Vaikka opetus tapahtuisi ryhmässä, niin silti opetettaisiin juuri yksilöä.” 
”Joskus tunneilla tuntuu, että vaan tiettyihin ratsukoihin keskitytään liikaa.” 

• Maasto
”Maastoryhmien koko on aika suuri, pienemmässä ryhmässä saisi enemmän räätälöityä palvelua. Tällä 
hetkellä maastoille lähtee monen tasoisia ratsastajia, mikä voi olla kokeneemmille vähemmän 
palvelevaa.” 
”Maastoissa on aina kiva käydä ja ne ovat laadukkaita, vaikka hintavia. Kumminkin hintalaatu ok, koska 
saa käyttää liikuntaseteliä tms.” 
”Toivoisin maastomahdollisuutta omaan tahtiini.” 



Kehitettävää jatkuu…
• Tilat

“Aikuisten leirejä ajatellen pitäisi leirimökki päivittää. Aikuiset eivät halua nukkua 
kerrossängyssä. Ulkowc voisi myös päivittyä nykyaikaiseksi kuivakäymäläksi.” 

“Voisiko olla enemmän siistejä vessoja ja käsienpesupaikkoja, paikkoja jättää jotakin 
tavaraa esim. lukkojen taakse, kivempi tallitoimisto.” 

“Lisävalaistusta alueelle syksyn pimeyteen lisää.” 

“Yöpymispuitteiden parantaminen.” 

“Kenttä on aika pieni. Maneesi ehkä?” 

• Leirit ja kurssit

“Enemmän ratsastusta minijunnuleirillä.” 

“Voisi olla hauska päästä leirille myös nuorena aikuisena. 20-30 vuotiaille oma leiri, jos 
kysyntää vaan on! Täti leireille ei ihan vielä ikä riitä.” 

“Enemmän erilaisia kursseja.” 

“Aikuisten leirillä voisi olla enemmän ratsastusta, esim yömaasto-mahdollisuus 
halukkaille edulliseen leirihintaan? ” 



Vapaata palautetta:
• Vapaa palaute henkilökunnalle oli kaiken kaikkiaan todella positiivista ja 

kiitollista. Henkilökuntaa kuvailtiin ihaniksi, mukaviksi, auttavaisiksi ja 
ystävälliseksi. Myös tallin toimintaa ja puitteita kiiteltiin kovasti. Kiitoksia tuli 
todella paljon! Yksi vastaaja toi esille, että yhdistetyillä tunneilla oli liikaa 
porukkaa. 

”Haluan sanoa, että teette arvokasta työtä selkeästi suurella sydämellä. 
Tuotte minulle niin suuren rikkauden normaaliin arkeen, ihan vain olemalla 
olemassa! Erityisellä lämmöllä ajattelen joka keskiviikko opettajaani Josua .” 
“Iso kiitos! Olette osaltanne edistäneet tietoisuutta hevosten 
hyvinvoinnista ja islanninhevosista yleisesti.” 
“Kiitos ihanalle henkilökunnalle ja tsemppiä tulevaan! <3” 
“Tallilla on erittäin mukava ja osaava henkilökunta!!” 



Tuulensillan tallin suosittelu-prosentti 82 
on kyselyn mukaan loistavalla tasolla

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin: Kuinka todennäköisesti suosittelisit 
Tuulensillan tallia ystävillesi ja tuttavillesi kokemuksesi perusteella?



Toimenpide ehdotukset:

• 1. Viestinnän parantaminen- tapahtumien seuraamiseen asiakkaat käyttivät 
kyselyn mukaan eniten Facebook- sivua. Fb tarjoaa hyviä mahdollisuuksia 
toteuttaa kyselyitä kehittämisen pohdinnaksi. Viestintään kannattaa laatia 
viestintä suunnitelma, jossa on jaettu viestintävastuu, menetelmät ja 
keinot ja suunnitelma asianmukaisen viestinnän toteutumisesta. Tuntien 
varaamiseen voisi ottaa hopoti- verkkokauppa-alustan ratsastustuntien 
varaamiseen.

• 2. Tilojen ajanmukainen korjaaminen. Tähän liittyen voi myös laatia 
asiakohtaisen kyselyn esimerkiksi siitä, että mikä korjauskohteista olisi 
asiakkaiden prioriteetissa ja laatia suunnitelma korjaustöiden suhteen. 
Tässä myös viestinnällä on suurin merkitys, kun asiakkaat saavat riittävästi 
tietoa tulevista korjauksista ja siitä kuinka ne heihin vaikuttavat ja millä 
aikataululla.



KIITOS 

Kiitos Johanna hyvästä yhteistyöstä. 
Toivomme tallille menestystä ja hyvää jatkoa, teillä on ihana talli

Tamk YAMK opiskelijat Projektiosaamisen kurssilta
Christa, Outi, Terhi ja Annamaija


