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HANKKEEN TIEDOT
Hankken nimi:
Hankkeen numero:
Toteutusaika:
Toteuttaja:
Yhteyshenkilö:
Budjetti:
Rahoitus:
Ohjelma:
Toimintalinja:

Varsottaja esiselvityshanke
1.9 – 31.3.2016
Turun Hippos ry, Vanha Tampereentie 235 20380 Turku
Tuija Santalahti, tuija.santalahti@turunhippos.fi
9 176,00 €
Julkinen rahoitus 90 %
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
Leader:

TIIVISTELMÄ
Turun Hippos ry järjestää Metsämäen raviradalla noin 30 totalisaattoriravit vuodessa. Turun Hippos ry:n
toimintaperiaatteiden mukaan ravihevosten valmennukseen ja kilpailutukseen liittyviä palveluja tuotetaan
yhdessä paikassa laajalle asiakasryhmälle koko Varsinais-Suomen alueelta ja ne ovat käyttäjilleen
toistaiseksi ilmaisia. Raviradan lisäksi alueelle on rakennettu hevosten valmennukseen tarkoitettuja
valmennusratoja (mm. hiittisuora, metsälenkki, pehmytrata). Ongelmana on kuitenkin se, että alueen
käyttökustannukset ovat korkeat eikä alueen käyttökapasiteettia ole hyödynnetty riittävästi.
Esiselvityshanke toteutettiin 1.9. -31.3.2016 välisenä aikana. Hankkeen toteutuksesta vastasi
projektikoordinaattori Tuija Santalahti.
Esiselvityshankkeen tarkoituksena oli etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää
siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja -harrastajien toimintaa.
Hankkeen aikana tehtiin kyselyjä nykyisille Metsämäen tallialueen ja katsomon käyttäjäryhmille. Kyselyn
avulla kartoitettiin nykytilannetta, saatiin parannusehdotuksia ja kehittämistoiveita. Lisäksi hankkeen avulla
pyrittiin selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi muita käyttäjäryhmiä,
jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta. Fortum Oyj:n ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa on
keskusteltu myös mahdollisesta tulevasta yhteistyöstä tai hankkeesta, joka liittyy hallitusohjelman
mukaisen uuden lainsäädännön tuomaan mahdollisuuteen hevosenlannan käyttämiseksi biopolttoaineena.
Esiselvityshankkeen aikana järjestettiin tilaisuuksia ja testattiin erilaisia kehittämisideoita sekä kartoitettiin
mahdollisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa toteutettaisiin esiselvityshankkeen tavoitteena oleva
hanke. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden löytyminen osoittautui tässä vaiheessa haasteelliseksi, sillä
esiselvityshankkeen läpivieminen hidastui virallisen rahoituspäätöksen puuttuessa.
Esiselvityshanke sai positiivisen vastaanoton nykyisten käyttäjien keskuudessa. Katsomorakennuksen
käytön tehostaminen vaikuttaa myös alueen muiden palvelujen kehittämiseen. Näiden kartoitusten
pohjalta on tarkoitus myöhemmin laatia laajempi hanke, jonka avulla alueelle saataisiin uutta, aktiivista ja
säännöllistä toimintaa.
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Hankkeen tarkoitus
Turun Hippos ry järjestää Metsämäen raviradalla noin 30 ravit vuodessa. Turun Hippos ry:n
toimintaperiaatteiden mukaan ravihevosten valmennukseen ja kilpailutukseen liittyviä palveluja tuotetaan
yhdessä paikassa laajalle asiakasryhmälle koko Varsinais-Suomen alueelta ja ne ovat käyttäjilleen
toistaiseksi ilmaisia. Raviradan lisäksi alueelle on rakennettu hevosten valmennukseen tarkoitettuja
valmennusratoja (mm. hiittisuora, metsälenkki, pehmytrata). Ongelmana on kuitenkin se, että alueen
käyttökustannukset ovat korkeat eikä alueen käyttökapasiteettia ole hyödynnetty riittävästi.
Esiselvityshankkeen tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja siihen, miten Metsämäen aluetta voisi kehittää
siten, että se palvelisi paremmin koko Varsinais-Suomen alueen hevosyrittäjien ja –harrastajien toimintaa.
Lisäksi hankkeella pyritään selvittämään sitä, voidaanko alueelle saada raviurheilun harrastajien lisäksi
muita käyttäjäryhmiä, jotka voisivat hyödyntää Metsämäen aluetta. Esiselvityshankkeen aikana on tarkoitus
kartoittaa ja testata erilaisia kehittämisideoita ja laatia niiden pohjalta laajempi hanke, jonka avulla alueelle
saataisiin uutta, aktiivista ja säännöllistä toimintaa.

Hankkeen tavoite
Esiselvityshankkeen päätavoite oli käynnistää saatavien tulosten perusteella hanke, jonka avulla Turun
Hippoksen toimintaa ja toimintaedellytyksiä kehitettäisiin niin, että yhdistys pystyisi tulevaisuudessa
paremmin palvelemaan, tukemaan ja edistämään jäsenistönsä ja muiden Varsinais-Suomen alueella
toimivien hevostalousalan yritysten, yhdistysten ja yksityishenkilöiden toimintaa. Lisäksi tavoitteena oli
selvittää, mikä hanketyyppi olisi sopiva varsinaiseksi hankkeeksi ja voisiko kysymykseen tulla Leaderalueiden yhteishanke.
Kehitettäviä toimintoja olisivat mm.


Metsämäen kiinteistöjen käyttöasteen kasvattaminen



Erilaisten uusien innovatiivisten tapahtumien järjestäminen



Yhteistyöverkoston kasvattaminen



Kiinteistöjen korjaushankkeet



Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen



Uusien, hevosten hoitoa ja valmennusta parantavien palvelujen kehittäminen



Biotalous (hevosenlannan käsittely ja jatkojalostus)

Hankkeen lyhyemmän tähtäimen tavoite oli kuitenkin aloittaa katsomorakennuksen markkinointi erilaisille
käyttäjäryhmille ja kehittää tapahtumien markkinointia mm. sosiaalisessa mediassa. Myös
katsomorakennuksen yleisilmeen parantaminen ja kiinteistön korjaushankkeiden aloittaminen asetettiin
tavoitteeksi.
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Hankkeen aikataulu ja organisointi
Päätös esiselvityshankkeen toteuttamisesta tehtiin Turun Hippos ry:n hallituksen kokouksessa 23.4.2015,
jonka jälkeen aloitettiin rahoitushakemuksen laadinta Varsin Hyvä ry:lle. Varsin Hyvä ry myönsi hallituksen
kokouksessaan 29.6.2015 hakemuksen perusteella 90 % rahoituksen hankkeelle, jonka alueeksi määriteltiin
Varsinais-Suomi.
Turun Hippos ry palkkasi 1.9.2015 alkaen projektikoordinaattoriksi Tuija Santalahden ja hanke toteutettiin
suurilta osin ns. omalla riskillä, sillä maaseutuviraston hakemusten käsittelyn teknisten ongelmien vuoksi
saimme virallisen rahoituspäätöksen Varsinais-Suomen ELY-keskukselta vasta 14.3.2016. Virallisen
päätöksen puuttuminen hidasti ja osaltaan myös hankaloitti hankkeen toteutusta ja etenemistä.

Hankkeen toteutus
Kyselyt
Esiselvityshankkeen aikana kartoitettiin Turun Hippos ry:n varsinais-suomalaisille hevostalousyrittäjille
tarjoamien nykyisten palvelujen tilanne ja tarve ja pyydettiin raveissa kävijöiden ehdotuksia
katsomorakennuksen käytön laajentamiseksi muuhunkin käyttöön. Varikkoalueen käytön kartoitus tehtiin
kyselytutkimuksena ravien ja harjoitusravien aikana sekä lisäksi lähettämällä kyselylomake sähköisesti
alueen hevosyhdistyksille. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös Metsämäen raviradan nettisivujen kautta (Liite
1). Katsomoalueen käyttöideoita koottiin yleisöltä tehdyillä kyselyillä ravien aikana sekä palautekyselyllä
joulumarkkinoille osallistuneilta myyjiltä (Liitteet 2 ja 3).

Kuva 3
Kuva 2

Kuva 4. Avoimet Ovet –tapahtuma
Metsämäen katsomossa. Kuvat 2 - 4

6

Tapahtumat
Esiselvityshankkeen aikana koottiin yhteen eri alojen toimijoita järjestämällä hankkeen aikana ”Avoimet
Ovet” –tilaisuus sekä joulumyyjäiset/markkinat katsomorakennuksessa.

Kuva 5. joulumarkkinaravit

Kuva 8. Joulupukki
Joulumarkkinaraveissa.

Kuva 6. Markkinamyyjiä
Joulumarkkinaraveissa

Kuva 7. Heppekin kävi
kylässä
Joulumarkkinoilla.

Tapahtumien perusteella katsomorakennuksessa järjestettiin jo syksyn aikana kokous/koulutustapahtumia.

Seminaarit
Projektikoordinaattori osallistui seuraaviin muiden järjestämiin koulutus-/verkostoitumistapahtumiin:
 Turun ammattikorkeakoulun järjestämään digitaalista markkinointia koskevaan
seminaariin Tomorrow’s Show Viking Linen piknik-risteilyllä 29.10.2015
 City ja lande uuden paikallisuuden jäljillä 3.11.2015
 Turkulaisten mainostoimistojen järjestämään mainontaa ja markkinointia koskevaan
tilaisuuteen ”Mainostorstai” 5.11.2015

Hankkeeseen liittyvät muut toiminnat
Lisäksi esiselvityshankkeen aikana kiinnitettiin huomiota katsomorakennuksen ja sen ympäristön
yleisilmeen ja siisteyden parantamiseen järjestämällä siivoustalkoita ja siirtämällä kiinteistön jätehuolto
ulkopuoliselle toimijalle. Hankkeen aikana laadittiin myös kiinteistön korjausinvestoinneista
rahoitushakemus Varsin Hyvä ry:lle.
Projektikoordinaattori keskusteli puhelinpalaverissa myös Fortum Oyj:n Anssi Paalasen kanssa siitä, voisiko
Turun Hippos ry olla yhteistyökumppanina, jos Fortum laajentaisi hevosenlannanpolttoa myös varsinaissuomen alueelle. Hevosenlannan hyötykäytön kehittämisestä keskusteltiin myös Turun
ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pekka Alhon kanssa, joka on myös aikaisemmin ollut mukana
laatimassa raporttia aiheesta (Turun ammattikorkeakoulu 2010). Molempien tahojen kanssa jatketaan
keskustelua aiheesta kevään 2016 aikana, jolloin hallitusohjelman ”Kärkihanke 3”:n mukaan käynnistetään
hevosenlannan kierrätyshanke.
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Hankkeen tiedottaminen
Projektikoordinaattori laati hankkeesta ennakkotiedotteen, joka on ollut esillä Metsämäen
katsomorakennuksen eri tiloissa ja myös tallialueella sisäänkirjoituksen ilmoitustaululla. Lisäksi
ennakkotiedote oli luettavissa Turun Hippos ry:n nettisivuilla ”uutisia”-kohdassa.
Avointen Ovien ja Joulumarkkina-tapahtumien yhteydessä lehdistöstä Turun Tienoo ja Turkulainen tekivät
hankkeesta artikkelin. Yrittäjä-lehdessä oli helmikuussa 2016 ilmoitus, jossa kerrottiin tilojen
käyttömahdollisuuksista.
Hankkeesta on tiedotettu myös tehtyjen asiakaskyselyjen ja tapahtumista tiedottamisen yhteydessä.
Joulumarkkinatapahtuman yhteydessä perustettiin Metsämäen raviradalle myös Instagram-tili.
Instagramista ja muustakin sosiaalisen median käytöstä kävi Turun Hippos ry:n hallitukselle pitämässä
esitelmän Tommy Juuma, joka esiselvityshankkeen myötä tutustui paremmin Metsämäen raviradan
alueeseen ja toimintaan.

Hankkeen talous
Hankkeen hyväksytty kustannusarvio oli 9 676,00 € sisältäen arvonlisäveron. Tukea hankkeeseen
myönnettiin seuraavasti:
Haettu rahoitus
Hyväksytty rahoitus
ELY-keskuksen myöntämä tuki
6966,72
6966,72
EU-osuus
3657,52
Valtion osuus
3309,20
Muut julkiset rahoituslähteet
Kuntaraha Leader-ryhmältä
1741,68
Julkinen yht
8708,40
Yksityinen osuus
Rahallinen osuus
967,60
Rahoitussuunnitelma yht
9676,00
Kokonaisrahoitus
9676,00

Toteutuneet kustannukset
Selite
Palkat sivukuluineen
Puhelin, toimisto ja kokouskulut
Ostopalvelut/lehti-ilmoitukset

Kustannusarvio
7400,00
1776,00
500

Toteutunut
7453,60
1403,28
1215,20

Yhteensä
Erotus

9676,00
396,08

10072,08

Hankkeen kustannukset ylittyivät kustannusarvioon nähden 396,08 €. Tämä osuus jää Turun Hippos ry:n
maksettavaksi.
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Johtopäätökset
Esiselvityshankkeen toteuttamista hidasti ja hankaloitti virallisen rahoituspäätöksen puuttuminen hankkeen
varsinaisena toteutusaikana. Hankesuunnitelmasta poiketen alueen käyttäjien mielipiteitä selvitettiin
suurimmaksi osaksi joko paikanpäällä tehtyjen kyselyjen avulla tai sähköisiä kanavia käyttäen. Kyselyihin
suhtauduttiin positiivisesti ja järjestettyjen tapahtumien johdosta saatiin jo muutamia uusia käyttäjäryhmiä
katsomoalueelle. Tiloihin on tulossa käyttäjiksi erilaisia koiraharrastajia ja myös kissanäyttelyt järjestetään
katsomorakennuksessa kevään 2016 aikana.
Jotta käytettävissä olevat tilat ja alue tulisi tunnetuksi asiakkaiden keskuudessa, tarvittaisiin säännöllistä
markkinointia ja toimintaa. Sekä tilojen markkinointiin että tilojen käytöstä aiheutuviin käytännön asioiden
järjestämisiin tarvitaan sekä rahallista panostusta että henkilöresursseja. Myös katsomorakennuksen
kunnostukseen tulee satsata, jotta tilat olisivat siistimmät, turvallisemmat ja energiatehokkaammat.
Katsomorakennuksen ja –alueen käyttö muuhunkin kuin ravien järjestämiseen lisäisi alueen tunnettuutta
ja vetovoimaa ja toisi mahdollisesti myös uusia kävijöitä raveihin. Uudet toiminnat ja tapahtumat toisi uusia
asiakkaita myös Turun Hippos ry:n ravintola Metsämäelle ja näin parantaisi osaltaan myös yhdistyksen
ravintolatoiminnan tulosta.
Saaduilla vuokra- ja ravintolatoiminnan tuloilla Turun Hippos ry voi parantaa myös yhdistyksen varsinaista
toimintaa, jota on alueen hevosurheilun tiedollisen ja taidollisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen.
Kesällä 29. - 31.7.2016 järjestettävät kuninkuusravit tuovat alueelle suuren määrän yleisöä, jolloin saadaan
hyviä kokemuksia alueen toimivuudesta isonkin tapahtuman järjestelyissä. Kuninkuusravien valmistelujen
aikana voidaan luoda myös yhteistyöverkostoja, joita on hyvä hyödyntää uusien käyttäjäryhmien saamiseksi
alueelle. Kuninkuusravien jälkeen pohditaan myös alueen laajemman kehittämishankkeen aloittamista.
Esiselvityshankkeen tuloksena ilmeni kuitenkin tarve löytää uusia tuottavia käyttötarkoituksia alueelle.
Myös hevosenlannan polttoon ja kierrätykseen liittyvissä toimenpiteissä on Metsämäen kaltaisten
hevoskeskittymien kohdalla paljon tehtävää.

LIITE 1 TIIVISTELMÄ VARIKKOALUEEN KÄYTÖN KYSELYSTÄ
Otos 80
Mitä palveluja käytätte Metsämäessä muulloin kuin ravien aikana?

Harjoituslenkkejä 47
Ravirataa
65
Valjastuskatoksia 55
Harjoituslenkkejä 47 61.8 %
Ravirataa
65 85.5 %
Valjastuskatoksia 55 72.4 %

9

Käytättekö palveluja mieluummin

Aamulla
15
Päivällä
24
Illalla
17
Viikonloppuisin 21
Aamulla
15 19.5 %
Päivällä
24 31.2 %
Illalla
17 22.1 %
Viikonloppuisin 21 27.3 %

Mitä muita palveluja toivoisitte saavanne Metsämäessä?

Kengityspalvelut
14
Eläinlääkäripalvelut 15
Kahvila-/ruokapalvelut 26
Muu
12
Kengityspalvelut
14 28.6 %
Eläinlääkäripalvelut 15 30.6 %
Kahvila-/ruokapalvelut 26 53.1 %
Muu
12 24.5 %

Miten usein käytätte Metsämäen varikkoalueen palveluja muina kuin ravipäivinä?

Päivittän
11
Viikoittain
32
1-2- kuukaudessa
23
Muutaman kerran vuodessa 11
Päivittän
11 14.3 %
Viikoittain
32 41.6 %
1-2- kuukaudessa
23 29.9 %
Muutaman kerran vuodessa 11 14.3 %
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Mikä on mielestänne sopiva ajankohta harjoitusraveille?

Nykyinen, torstai päivällä 30
Arki-ilta
11
Viikonloppu
26
Muu
10
Nykyinen, torstai päivällä 30 39 %
Arki-ilta
11 14.3 %
Viikonloppu
26 33.8 %
Muu
10 13 %

Mikä on mielestänne sopiva ajankohta raviradan valaistukselle talviaikaan?

Nykyinen, torstai-ilta 42
Viikonloppu
9
Ei tarvetta
20
Muu
6
Nykyinen, torstai-ilta 42 54.5 %
Viikonloppu
9 11.7 %
Ei tarvetta
20 26 %
Muu
6 7.8 %

Paljonko olisitte valmiita maksamaan alueen valmennusreittien/raviradan käytöstä vuodessa/henkilö

0 euroa
12
10 - 50 euroa 38
50 - 100 euroa 23
yli 100 euroa 6
0 euroa
12 15.2 %
10 - 50 euroa 38 48.1 %
50 - 100 euroa 23 29.1 %
yli 100 euroa 6 7.6 %

Olisitteko valmiita maksamaan valjastuskatosten käytöstä ravien aikana?

Kyllä 24
En 55
Kyllä 24 30.4 %
En 55 69.6 %
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Mitä ongelmia tai puutteita olette havainneet varikkoalueen palveluissa?

* Kesäpesupaikan hinta kohtuuton
* iltaraveissa varikkoalueen valaistus on huono juuri siltä osin missä hevoset, ohjastajat ja hoitajat
liikkuvat mikä aiheuttaa vaaratilanteita . myös äänentoisto on raveissa huonoa varikkoalueella ja
katoksillanykyisten palvelujen nopeampi kunnossapito esim. katosten kiinnitysketjut, katosten
huono valaistus, epäsiisteys
* en suurempia puutteita
* Kuulutus ei aina raveissa kuulu
* Huono valaistus, kuulutukset ei kuulu, epäsiisteys, rikkinäiset lukot/ketjut,lapiot ja
harjat,katoksien lukot ja valot
* Pesupaikalla vesi on usein tosi viileää/kylmää.
* Polettiautomaatti toimii vähän jäyhästi, ei meinaa lähteä päälle? Ei nyt muuta tule mieleen, nyt
satunnaiskäyttäjänä.
* Ja vielä em. Maksukysymyksiin; Hyvin voisi jonkinlaisen pienen maksun alueen käytöstä pyytää.
Tarpeeksi moni kun maksaisi, summan ei tarvisi olla suuri. Toivottavaa kuitenkin olisi että summat
pysyisi oikeasti kohtuulisina, koska suurimmalle osalle tämä on jo muutenkin kaiken rahan vievä
harrastus, jonka jatkumisen mielekkyys on vaakalaudalla herkästi kulujen ja harrastuksen
hankaloitumisen takia. Tarpeeksi harrastajia kun karsiutuu pois, kärsii taas koko (muuten niin
hyvä!) laji.
* metsälenkin kunto, tarvitaan asiantuntevaa hoitajaa
* Talviaikaan pesupaikat kaukana. Sadekatos hoitajille radan varrella
* Valaistus valjastuskatoksissa
* Selkeämmät liikennejärjestelyt yläkatoksen ja radan välissä
* varikkoalue on kuoppainen ja kiviäkin välillä löytyy eli on hevosille vaarallinen,
valjastuskatoksen ketjujen lukot usein toimimattomia - jäävät auki.
* radalla on takasuoralla painauma joka lisää loukkaantumisriskiä,
* ravien aikana hiittisuora pitää olla siinäkunnossa että siellä pystyy lämmittämään hevosen,
*liukkaallakelillä varikko pitää olla hiekoitettu ainakin niiltä osin missä pääsääntöisesti liikutaan.
* Kuulutukset kuuluvat huonosti.
* Kärryjen pesupaikka
* Valjastuskatosten ketjut ja valot
* Varikkoalueen valaistus huono pimeinä ravi-iltoina, varsinkin kokoontumisringin alueella jossa
vaihdetaan kuskia.
* Valjastuskatosten ketjujen lukot rikki melkein kaikki.
* selostus ei kuulu
* Radan kuntoa voisi parantaa, katoksiin korjausta
* Harjoitusravien ajankohta voisi välillä olla muu kuin to päivä
* Vierastalli puuttuu
* Valot kuntoon
* ongelmatilanteiden varalta olisi hyvä olla yhteystiedot näjyvillä katoksien seinillä.yleiset numerot
mm. ratamestari..toimisto..seppä..ratatallit..mm ohjastus tarve..ym aiheeseen liittyvää
* Ajaisin mielelläni pehmeämmillä pohjilla mutta ei kai asialle voi mitään.
/ei kuulu tähän kohtaan, mutta maksun suuruus tulisi suhteuttaa hevosmäärään: eri asia, jos käy
yhdellä hevosella kuin kymmenellä treenattavalla./
* Valjastuskatosten ketjuista on usein viety lukot, katokset ovat siivottomat (mikä tietysti johtuu
käyttäjien välinpitämättömyydestä, enkä tiedä miten asian voisi korjata).
* Katosten valaistus on riittämätön - talviaikaan ei katoksilla näe mitään.
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* Olisi kiva, jos kaikki käyttöä rajoittavat tapahtumat olisivat kalenterissa eikä joko kalenterissa tai
sitten erillisen linkin takana (puhelimella helppo vilkaista kalenterista). Ikävä tulla paikalle ja
todeta, että ratsatuskilpailujen takia varikon portti on tukossa.
* Osa valjastuskatosten ketjuista eivät toimi ( soljet) ja riimunnarun kiinnitykselle ei taas ole oikein
paikkaa.
* Lenkkejä ja rataa ei hoideta asiantuntevasti (todella usein joko liian kova tai liian pehmeä)asia ei
kyllä liity varikkoalueen hoitoon..
* Tiedottaminen jos esim metsälenkillä tai hiittisuoralla on jokin työkone mikä pitää huomioida
hevosen ajossa.
* Meillä ei ole tasapuoliset mahdollisuudet treenata hevosiamme. Esimerkiksi kesäisin kun pölyää
niin kastellaan vaan pehmyt suoraa jota käyttää yksin koivusen porukka. Me muut suoran käyttäjät
saadaan nieleskellä pölyä ihan haitaksi saakka
* todella epäsiisiti, harjat ja lapiot huonot,roskia joka puolella

Vastaaja

11
Yritys/talli
Hevosen omistaja 32
Hevosen valmentaja 33
Muu
3
Yritys/talli
11 13.9 %
Hevosen omistaja 32 40.5 %
Hevosen valmentaja 33 41.8 %
Muu
3 3.8 %

Vastaajan paikkakunta

Masku
Turku
Lieto
Kokemäki
Naantali
Kemiö
Salo
Pyhäranta
Piikkiö
Rusko
Raisio
Kisko
Halikko
Muurla
Loimaa
Rauma
Nousiainen
Vehmaa
Marttila

13

uusikaupunki
Marttila
Pöytyä
Paimio
Vahto
Tarvasjoki

14
Päivittäisten vastausten määrä
Päivämäärä

Määrä

18. syyskuuta 2015
20. syyskuuta 2015
21. syyskuuta 2015
22. syyskuuta 2015
23. syyskuuta 2015
24. syyskuuta 2015
25. syyskuuta 2015
26. syyskuuta 2015
27. syyskuuta 2015
28. syyskuuta 2015
29. syyskuuta 2015
1. lokakuuta 2015
2. lokakuuta 2015
9. lokakuuta 2015
19. marraskuuta 2015
1. joulukuuta 2015

3
3
25
9
10
12
7
2
1
2
1
1
1
1
1
1
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LIITE 2 KATSOMORAKENNUKSEN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET
KYSELYN TULOKSET otos 45

KIINNOSTAVIN
KÄYTTÖMAHDOLLISUUS

KOKOUS/ESI KIRPPU LÄHIRUOKA
TELMÄT
TORI
MARKKINAT
1

1
1
1
1

1

1
3

1
1
1
1
1

1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

HARRASTE
-ELÄIMET
1
1
1
1

MUU
TYHJÄ
KONSERTTI
POP UP MYYMÄLÄ
HARRASTEMESSUT
POLTTARIT
PERHETAPAHTUM
1 A
MESSU/NÄYTTELY
1 T
1 HARRASTEAUTO
1
1
1
1
1
1
3
1
1

1
13

7
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LIITE 3 TIIVISTELMÄ KYSELYSTÄ JOULUMARKKINAMYYJILLE
Oliko markkinoiden ajankohta (15.joulukuuta) mielestäsi
Hyvä

4

57.1 %

Kohtalainen 3

42.9 %

Huono

0%

0

Entä oliko markkinoiden järjestämisaika (klo 16 -22) mielestäsi
Hyvä

4

57.1 %

Kohtalainen 2

28.6 %

Huono

14.3 %

1

Oliko myyntipaikkojen sijoittelu mielestäsi
Hyvä

5

71.4 %

Kohtalainen 1

14.3 %

Huono

14.3 %

1

Tulisitko mieluummin myymään
Ravien aikana

503 %50%

Muuna aikana, esim lähituotemarkkinoille 3 50 %
Oliko myyntipaikan hinta mielestäsi
Korkea 2

28.6 %

Sopiva 5

71.4 %

Halpa 0

0%

Oliko joulumarkkinoiden mainonta/ilmoittelu mielestäsi
Hyvä

1

14.3 %

Kohtalainen 4

57.1 %

Huono

28.6 %

2

17
Sopiiko raviradan katsomoalue mielestäsi markkinoiden järjestämiseen
Hyvin

5

71.4 %

Huonosti 2

28.6 %

Kerro kehittämisideoita ja anna vapaasti palutetta
1) Mainosta olisi ollut mukava jakaa etukäteen Facebookissa omalle kaveripiirille, jos sellainen olisi ollut
saatavilla. 2) Ensikertalaisena en tiennyt, että tila oli viileä. Ei tullut ongelmaa, mutta vinkiksi, että tä olisi
hyvä kertoa myyjille etukäteen. 3) Asia, johon järjestäjä ei paljon voi vaikuttaa, mutta minun Avon ja
viereisen Partyliten pöytää osa asiakkaista vältteli voimakkaan tuoksun vuoksi. Monet luulivat sen tulevan
meidän pöydistämme, vaikka aiheuttaja oli viereinen saippuapöytä. Koin vahvan tuoksun itsekin
häritsevänä, kun siinä vietin useita tunteja.
Raveissa taitaa käydä vain vanhoja miehiä joita ei kukat kiinnosta.
Ajankohta ehkä pikkujoulun aikoihin, mutta tietysti isomman tapahtuman yhteydessä. Ja vaikka ilmainen
mainos TS:n minne tänään-osastolle.
Paikkamaksu oli aivan liian korkea kylmästä tilasta, jossa ei edes pöytä ollut valmiina ym. En osaa oikein
sanoa miten parantaisi, mutta en nähnyt yhtään ainutta mainosta oliko niitä?
Päivittäisten vastausten määrä
16.12.2015 4
17.12.2015 2
18.12.2015 1

