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Harrastajakyselyn tavoite ja toteutus

Harrastajakyselyn tavoitteena oli selvittää harrastajien mielipiteitä GRL:n toiminnasta ja tiedustella, millaista vastaajat 
haluaisivat GRL:n toiminnan olevan vuonna 2030. Tuloksia on tarkoitus käyttää toiminnan välittömään kehittämiseen 
ja GRL 2030 -strategiatyön pohjana.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä 28.12.2021 – 16.1.2022. Se lähetettiin GRL:n jäsenille sähköpostissa ja lomaketta 
jaettiin somen eri kanavilla, jotta tavoitetaan myös sellaisia harrastajia, jotka saattavat tulevaisuudessa liittyä GRL:ään
tai ovat aiemmin olleet mukana GRL:n toiminnassa.

Kyselyn toteuttivat Ulla Bard ja Amanda Haatainen yhteistyössä GRL:n hallituksen kanssa. Vastaukset annettiin Forms-
lomakkeelle, mistä ne siirrettiin Exceliin, jolla laadittiin vastausten jakaumat eri muuttujilla sekä laskettiin muuttujien 
keskiarvot. Lisäksi hyödynnettiin taustamuuttujia ja tutkittiin, onko eri vastaajaryhmien vastauksissa merkitseviä eroja 
eri teemojen keskiarvoissa. Koska tutkijoiden käytössä ei ollut tilastoanalyysiohjelmaa, se hiukan rajoitti aineistosta 
tehtyä analyysiä.

Greyhound racingin laajuuteen ja tutkimustapaan (verkkokysely) nähden suuri vastaajamäärä (73) osoittaa, että kysely 
ja lajin kehittäminen koetaan tärkeäksi. Tätä päätelmää tukee myös, että avoimiin kysymyksiin kirjoitettiin runsaasti 
kommentteja ja kehittämisideoita, mitä ei usein kyselytutkimuksissa tapahdu tässä mittakaavassa. Nykyisten 
aktiiviharrastajien lisäksi saatiin myös uusia harrastajia tai entisiä harrastajia vastaamaan ja näin tutkittavaa asiaa 
katseltiin monelta kannalta. Kokonaistuloksia voidaan pitää luotettavina ja koko GRL:n harrastajajoukkoon 
yleistettävinä, mutta joissain vastaajaryhmissä vastaajien määrä on niin pieni, että niiden osalta tuloksia pitää 
tarkastella suuntaa antavina.
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Taustat, n=73

Vastaajien suhde Greyhound Racingiin
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Jakauma vastaajakohtaisesti: Jakauma roduittain:

Taustat, n=73

Vastaajien omistamat rodut
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Taustat, n=73

Vastaajien harrastusvuodet
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Taustat, n=73

Vastaajien jakauma jäsenkerhoittain

6



1. Kilpailukalenteri ja -kutsu
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1. Kilpailukalenteri ja –kutsu – keskiarvot 3,04
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1. Miten kilpailukalenteriin ja –kutsuun liittyviä asioita pitäisi kehittää, n=35

Harrastajat toivovat:

• Kilpailukalenterin ja -kutsun aikaisempaa ilmestymistä 
(11)

• Kilpailukutsun tietojen virheettömyyttä ja 
ristiriitaisuuksien poistamista (8)

• Kilpailukutsun selkeyttämistä ja tietomäärän karsintaa (5)

• Kilpailukutsussa olevien kilpailujen sääntöjen 
noudattamista (3)

• Tietopakettia tai infotilaisuutta uusille, miten kisaamiseen 
pääsee mukaan (3)

Osa harrastajista kannattaa kilpailukutsun julkaisemista vain 
sähköisesti esim. ympäristöystävällisyyden vuoksi ja osa 
haluaa sen painettuna. Osa toivoo kilpailukauden aiempaa 
aloitusta ja myöhäisempää lopetusta ja osa kilpailujen 
keskittämistä keskikesään. Samoin kilpailujen määrä jakaa 
mielipiteitä. SVKL:n kilpailukalenterin huomiointi tuotiin 
myös esiin.

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien 
ideoita pohdittavaksi:
• Kilpailukutsuun mukaan osio ”Näin pääset mukaan 

kisaamaan”

• Linkki sähköisestä kilpailukalenterista suoraan 
ilmoittautumislomakkeeseen

• Automatisoidut ilmoittautumismuistutukset jäsenille 
sähköpostilla tai tekstiviestillä

• Kunkin kisan esittely samanlaisella pohjalla selkeyttämään 
lukemista ja muistuttamaan kerhoja, mitä tietoja pitää 
olla mukana

• Yhteistyökumppanit ja palkinnot houkuttelevasti kutsuun 
näkyviin
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1. Kilpailukalenteri ja –kutsu (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,04)

Kokonaisuuden parhaan arvosana sai 
kilpailukutsun muoto 3,35. Harrastajat ovat 
tyytyväisiä siihen, että kilpailukutsu ilmestyy 
sekä paperisena että sähköisenä. Kaikissa 
muuttujissa (kilpailukalenterin ilmestyminen, 
kisapäivien sijoittuminen, kisojen määrä 
kaudella, kilpailukutsun ilmestyminen, 
kilpailukutsun muoto ja kilpailukutsun sisältö) 
tyypillisin arvosana oli 3 eli melko hyvä.

Vähiten tyytyväisiä oltiin kilpailukutsun ja -
kalenterin ilmestymiseen, jotka halutaan saada 
huomattavasti aikaisemmin. Avoimissa 
vastauksissa toivottiin myös kutsuun lisää 
selkeyttä ja virheettömyyttä.

• Suositus: Jatketaan kilpailukutsun 
julkaisemista sekä paperisena että sähköisenä 
ja julkaistaan kilpailukalenteri ja -kutsu 
nykyistä aikaisemmin. Kutsun oikolukuun 
kannattaa panostaa.
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2. Ennen kilpailemista
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2. Ennen kilpailemista – keskiarvot 3,08
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2. Miten ennen kilpailemista tapahtuvia asioita pitäisi kehittää, n=35

Harrastajat toivovat:

• Enemmän harjoitusmahdollisuuksia varsinkin 
ennen kauden alkua ja alkukesällä (13)

• Panostamista uusien harrastajien opastamiseen (8)

• Kilpailukäytänteisiin perehdyttämistä/kertausta (5)

• Treeneistä tiedottamisen tehostamista (3)

• Kilpailukirjojen anomisen sujuvoittamista (3)

Ryhmäkoejuoksujen tarpeellisuus jakaa mielipiteitä (6 
mainintaa puolesta ja vastaan), mutta 
ryhmäharjoittelu koetaan hyväksi ennen kisaamista.

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien 
ideoita pohdittavaksi:

• Uusien jäsenten houkuttelu jäsenmaksuvapaalla 
ensimmäisellä vuodella

• Uudelle harrastajalle tervetulokirje, jossa ohjeet 
harrastuksen aloittamisesta

• Opas uusille harrastajille

• Treenaamisohjeistusta

• Koulutustilaisuus kilpailemiskäytänteistä 
kilpailukirjan anomisesta palkintojen jakoon asti
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2. Ennen kilpailemista (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,08)

Tässä kokonaisuudessa korkeimman arvosanan 
(3,35) sai koejuoksukäytänteet, vaikka avoimissa 
vastauksissa ryhmäkoejuoksun tarpeellisuus 
nostettiin esille. Alimman keskiarvon sai 
harjoittelumahdollisuudet ja näitä toiveita 
varsinkin kaudenalkuun tuli paljon avoimissa 
vastauksissa.

Vaikka kaikki neljä muuttujaa saivat 
tyypillisimmin arvosanat 3 tai 4, kilpailukirjojen 
sujuvaan anomiseen ja nopeaan toimittamiseen 
sekä vierailevien koirien kilpailuoikeuden 
anomiseen kannattaa kiinnittää huomiota, jotta 
koiria saadaan kilpailemaan. Tätä tukisi myös 
avoimissa vastauksissa paljon toiveita saanut 
uusien harrastajien opastaminen.

• Suositus: Nykyisiä toimivia 
koejuoksukäytänteitä jatketaan, mutta 
panostetaan harjoituksien lisäämiseen, 
jotta koirat saavat varsinkin ennen 
kauden alkua riittävästi ratakokemusta 
ja halukkaat myös ryhmäjuoksuja. 
Harjoituksissa huolehditaan uusien 
harrastajien neuvonnasta ja järjestetään 
infotilaisuus kilpailukäytänteiden ja 
sääntöjen opastamiseen. Varmistetaan, 
että kilpailukirjoista vastaavat henkilöt 
kykenevät toimimaan ripeästi.
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3. Kisoihin ilmoittautuminen
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3. Kisoihin ilmoittautuminen – keskiarvot 3,11
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3. Miten kisoihin ilmoittautumiseen liittyviä asioita pitäisi kehittää, n=31

Harrastajat haluaisivat:

• Rankingien julkaisemista aikaisemmin ja 
kilpailuttajille nopeammin tietoa, saako koira 
kilpailulähdön (12)

• Ilmoittautumismahdollisuuden avautumista 
aiemmin (7)

• Tietokantaa auttamaan virheiden välttämisessä 
rankingin ja lähtöjen rakentamisessa (2)

• Sääntöjen noudattamista (2)

• Enemmän palkinnoista tiedottamista (2)

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien 
ideoita pohdittavaksi:

• Jokaisen kisan ilmoittautumismahdollisuus auki 
kauden alusta asti

• Avoin ilmoittautuminen (ainakin määrien kehitys 
näkyviin)

• Lisäkoirien kysely sosiaalisessa mediassa, jotta 
lähdöt saadaan syntymään.
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3. Kisoihin ilmoittautuminen (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,11)

Eniten kiitosta tämän kokonaisuuden 
muuttujista keräsi lähtökoppitoiveiden 
huomiointi keskiarvolla 3,35. Ilmoittautumisen 
aikataulu ja ilmoittautumislomake saivat yhtä 
hyvät keskiarvot 3,11, mutta avoimissa 
vastauksissa toivottiin runsaasti 
ilmoittautumisajan pidentämistä.

Toinen avoimia vastauksia paljon saanut 
muuttuja oli rankingin julkaisu (3,02), jota 
toivottiin aikaisemmin, samoin kuin nopeammin 
tietoa lähdön syntymisestä koiralle (2,95). 
Tyypillisin arvosana kaikille muuttujille oli 3 ja 
eniten arvosanoja 2 (melko huono) keräsi 
rankingin julkaisu.

• Suositus: Toive aukaista ilmoittautuminen 
aikaisemmin on ymmärrettävä, mutta koiran 
viimeisimmät tulokset ym. tarvitaan mukaan, 
joten tutkitaan mahdollisuutta aukaista 
ilmoittautuminen hiukan aikaisemmin niille 
koirille, jotka eivät kisaa edellisenä 
viikonloppuna. Pyritään saamaan mm. 
tietokannan käyttöön ottamisen avulla 
nopeutettua rankingin julkaisemista ja tiedon 
saamista lähdöistä.
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4. Kisaaminen
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4. Kisaaminen – keskiarvot 2,77
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4. Miten kisaamiseen liittyviä asioita pitäisi kehittää, n=32

Harrastajat haluaisivat:
• Tietokantaa mahdollisimman nopeasti uudelleen 

käyttöön (14)

• Luokituksien tarkistamista, mutta whippettien vanhan 
luokituksen palauttaminen nähdään pääosin hyvänä (10)

• Kilpailutarjonnan rakentamisessa varmistamista, ettei 
sarjoja ole liikaa suhteessa koiramäärään ja toisaalta 
monenlaisien koirien huomioimista (mm. hiukan 
hitaammat koirat, osa haluaa pidempiä matkoja, osa omia 
lähtöjä nartuille ja uroksille, ehdotuksia kokeilla lähtöjä 
myös muille roduille) (9)

• Arvokisojen määrän kriittistä tarkastelua, 
osallistujaminimien sopeuttamista nykyiseen 
koiramäärään ja VK-pisteytyksen suhteuttamista 
koiramäärään, ettei vaikuta suhteettomasti VK-
lopputuloksiin (6)

• Lisää yhteistyökumppaneita ja laadukkaita palkintoja, 
mutta rahapalkinnot jakavat mielipiteitä (6)

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien 
ideoita pohdittavaksi:

• Livestriimaus arvokisoista

• Lisää luokkakisoja ja hitaampien koirien cup-tyyppisiä 
kisoja, jotta saadaan erivauhtisia koiria lisää radoille

• Palkitaan kauden lopussa eri radoilla ja eri matkoilla 
nopeimman ajan juosseet koirat

Lisäksi toivottiin:
• Koiramäärään kasvua (5)
• Dopingtestejä takaisin (4)
• Kisoihin näkyvyyttä (3)
• Lisää rotuja (3)

21
Suluissa kuinka monta vastaajaa on maininnut asiasta.



4. Kisaaminen (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 2,77)

Kisaamisen liittyvien muuttujien keskiarvoissa oli 
isoa vaihtelua: tyytyväisimpiä oltiin kilpaileviin 
rotuihin 3,36 ja kilpailujen käsiohjelmiin 3,32, ja 
eniten tyytymättömyyttä koetaan kilpailevien 
koirien määrään 1,84 ja tietokannan 
puuttumiseen 1,97.

Muuttujissa oli useita, joiden keskiarvo jäi alle 
kolmen, joskin niissä tyypillisin arvosana oli 
kuitenkin 3, paitsi koiramäärässä ja tietokannassa 
käytettiin poikkeuksellisen runsaasti arvosanoja 1 
erittäin huono tai 2 melko huono.

Avoimissa vastauksissa toivottiin eniten 
kilpailutietojärjestelmää, mutta myös luokitukset 
ja kilpailutarjonta puhututtavat harrastajia.

• Suositus: Lajin jatkuvuuden kannalta keskeisin kysymys on 
koiramäärän kasvattaminen, mikä on monitahoinen asia: 
tarvitaan lajin ja rotujen tunnetuksi tekemistä, kasvattajien 
toiminnan tukemista, uusien harrastajien hyvää 
vastaanottamista, osaamisen jakamista pentujen saamiseksi 
mahdollisimman täysilukuisesti radalle, turvallisuuden 
kehittämistä loukkaantumisten minimoimiseksi, ilmapiirin ja 
yhteisöllisyyden kehittämistä, jotta lajin pariin tulleet viihtyvät 
mukana ja haluavat toimia aktiivisesti.

• Tämän pitää olla GRL:n tulevaisuusstrategian tärkeimpiä 
tavoitteita, joihin pääsemiseksi laaditaan monipuolinen 
keinovalikoima. Hallitus selvittää viipymättä mikä taho, mihin 
hintaa ja millä aikataululla saadaan kilpailutietojärjestelmä 
käyttöön, sillä se vähentää toimijoiden työtä ja tuo harrastajien 
toivomaa avoimuutta toimintaan. Kauden 2023 
kilpailutarjontaa ja mahdollisia luokitustarkistuksia 
suunnitellaan siten, että saadaan lisättyä kilpailevien koirien 
määrää.
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5. Kilpailupäivän toteutus
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5. Kilpailupäivän toteutus – keskiarvot 3,09
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5. Miten kilpailupäivän toteutukseen liittyviä asioita pitäisi kehittää, n=37

Harrastajien näkemyksiä:

• Toimihenkilöpula näkyy ja pieni ”porkkana” ja kouluttaminen 
ennen kauden alkua helpottaisi tilannetta (11)

• Osa toivoo kilpailupäivän tiivistämistä ja aloitusajankohdan 
aikaistamista varsinkin kuumimpaan kesäaikaan; aikatauluista 
lipsuminen ärsyttää ja siitä pitäisi tiedottaa tehokkaammin (10)

• Vieheenvetäjän toimintaan lisää koulutusta (8)

• Kisoista tiedotettava lisää yleisölle, mutta ensin tuote kuntoon, 
sillä tynkäkisat eivät anna toiminnasta hyvää kuvaa (8)

• Tuomaritoimintaan saatava objektiivisuutta ja koulutuksella luoda 
yhteinen linja (6)

• Tarvitaan kaarretuomareita tarkkailemaan juoksua (6)

• Valokuvia pidetään tärkeinä muistoina ja valokuvauksen harrastajia 
voisi pyytää paikalle; videoita arvostetaan sekä muistoina että 
treenauksen tukena, mutta niitä voisi käyttää myös 
markkinoinnissa jakamalla niitä julkisiin kanaviin (4)

• Tulospalveluun toivotaan tasalaatuisuutta ja hyödyntämistä myös 
lajin tunnetuksi tekemiseen (4)

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien ideoita pohdittavaksi:

• Porrastetusti eläinlääkärintarkastukseen tunti ennen omaa lähtöä
• Aamukisoja kuumimpaan kesäaikaan
• Nollakoirat testaamaan laitteisto ennen kisojen aloitusaikaa
• Lähtöjen väliin ”fun facts” -tiedottamista lajista ja koirista, jotta 

lähtöjen väli ei tunnu pitkältä ja tehdään lajia ja rotuja tunnetuksi
• Lähtövideot yhtenä pakettina ml. lista lähdön koirista ja tuloksista 

YouTubeen ja nettisivuille pian kisan jälkeen lajin markkinoimiseksi
• Liiton esittelypiste kisoihin, jotta kiinnostuneet saavat tietoa 

toiminnasta
• Tuomarikoulutustilaisuuksia uusille ja linjan 

yhtenäistämistilaisuuksia vanhoille
• Vieheenvetokoulutusta
• Toimihenkilökoulutus
• Pätevistä tuomareista ja toimihenkilöistä pooli/lista, mistä 

kilpailunjohtaja voi etsiä henkilöitä eri tehtäviin
• Vieheenvetoon ohje/laatustandardi
• Ohjeet hyväksytyistä kuonokopista
• Ulkopuolisten valokuvauksen harrastajien houkuttelu kuvausavuksi
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5. Kilpailupäivän toteutus (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,09)

Harrastajat ovat melko tyytyväisiä lajin 
ydintuotteeseen eli kisapäivän toteutukseen. 
Siellä moni arvioitava asia keräsi koko kyselyn 
korkeimpia keskiarvoja, kuten buffet 3,53, 
lähtöjen kuulutukset ja selostukset 3,52 sekä 
eläinlääkärintarkastukset 3,42.

Lajin menestyksen kannalta huolestuttavan 
alhaisia arvioita tuli jäsenten saatavuuteen 
toimihenkilöiksi 2,22, lähtöjen määrään kisoissa 
2,42 ja koiramäärään lähdöissä 2,48. Näihin 
kaikkiin kolmeen kohtaan tyypillisin arvosana oli 
2 eli melko huono. Myös avoimissa vastauksissa 
näkyi huoli toimihenkilöistä ja toivottiin 
kisapäivän pientä tiivistämistä. Harrastajat 
haluaisivat yleisöä katsomaan kisoja.

• Suositus: Useampia harrastajia perehdytetään 
toimihenkilötehtäviin koulutuksella ja harjoittelupäivillä 
ja houkuttimeksi tarjotaan pieniä ”porkkanoita”. Lisäksi 
kilpailunjohtajan työtä helpottaisi nimilistan laatiminen 
kunkin tehtävän hallitsevista henkilöistä. 
Tuomarikoulutukset ja tuomareiden linjan 
tarkistustilaisuudet tarvitaan takaisin. Kuumimpaan 
aikaa järjestetään jo nyt kisoja aamulla ja sitä kannattaa 
jatkaa, mutta lisäksi voisi tiivistää kisapäivän aikataulua 
hiukan muutamilla pienillä muutoksilla, vaikka otetaan 
huomioon, että saman treenarin kaikkia koiria pitää 
ehtiä riittävästi lämmittämään ja jäähdyttämään. Kun 
kilpailutuote on saatu kuntoon (vähintään riittävästi 
katsottavaa), kannattaa panostaa lajin ulkopuolisten 
sosiaalisten medioiden käyttöön yleisön 
houkuttelemiseksi paikalle.
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6. Maksut ja korvaukset
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6. Maksut ja korvaukset – keskiarvot 3,04
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6. Miten maksuja ja korvauksia pitäisi kehittää, n=22

Harrastajien mielestä:

• Lisenssi on melko turha, koska siitä saatu hyöty on 
niin pieni (8)

• Maksut ovat ok verrattuna muihin harrastuksiin tai 
järjestäjän kustannuksiin (5)

• Ilmoittautumismaksut korkeita, erityisesti 
sijoituslähdöt hyötyyn nähden (5)

• Monta eri maksua on sekava systeemi (3)

• Greyhoudien kantakirjausmaksu on epäreilu (3)

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien 
ideoita pohdittavaksi:

• Paljousalennus useamman koiran 
kilpailuttajatalouksille eri maksuihin

• Arvokisafinaaliin 1-3 rahapalkintoa

• Kantakirjausmaksu vasta kilpailukirjaa anottaessa
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6. Maksut ja korvaukset (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,04)

Osion kaikki muuttujat (liiton jäsenmaksu, 
kantakirjausmaksu, kisojen ilmoittautumismaksut, 
lisenssimaksu, korvaukset lisenssirahastosta) saivat 
melko tasaiset keskiarvot 3,15 – 2,91 ja valtaosa antoi 
arvosanoiksi 3 tai 4. Avointen vastausten perusteella 
osa kokee lisenssirahaston melko turhaksi suhteessa 
saataviin korvauksiin, mutta on huomattava, että tälle 
muuttujalle annettiin eniten arvosanoja 4. Varsinkin 
sijoituslähtöjen ilmoittautumismaksuja osa pitää 
korkeina palkintoihin nähden. Useita koiria 
kilpailuttavat haluaisivat paljousalennuksia.

Kokonaisuutena ottaen harrastajat ymmärtävät, että 
järjestäjien on saatava kulut katettua, eikä ole kovin 
suurta tarvetta tehdä isoja muutoksia maksuihin.

• Suositus: Tehdään ilmoittautumismaksuihin pieniä 
tarkistuksia suhteessa palkintoihin ja saman 
talouden koiramäärään, otetaan avoimeen 
keskusteluun mahdollinen maksujen 
yksinkertaistaminen poistamalla lisenssi ja 
antamalla vahva suositus koiran vakuuttamisesta, 
vaikka lisenssin alkuperäinen idea on hyvä. 
Rotujen tasaveroisen kohtelun takia pohditaan 
greyhoundien kantakirjausmaksun perimistä 
kilpailukirjan anomisen yhteydessä. 
Yhteistyökumppanien hankinnalla ja yhteistyöllä 
liiton ja kerhojen kesken saadaan palkintoihin 
tasalaatuisuutta ja houkuttelevuutta.
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7. Ratojen turvallisuus ja tekniikka
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7. Ratojen turvallisuus ja tekniikka – keskiarvot 2,99
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7. Miten ratojen turvallisuuttaa ja tekniikkaa pitäisi kehittää, n=39

Harrastajat toivovat:

• Tampereelle kahta pysäytysverhoa (11)

• Huomiota radan pohjan laatuun ja väkeä riittävästi 
kunnostamaan rataa (10)

• Vieheiden toimintavarmuuden varmistamista ja vieheen 
hätäpysäytysmahdollisuutta (6)

• Turkuun myös whippeteille sopivaa viehettä (6)

• Lähtökoppien kunnostamista (5)

• Vieheenvetäjien kouluttamista (4)

• Luopumista liian korkealla kulkevista vieheistä / maaviehettä 
(3)

• Huomiota rataprofiileihin ja kallistusten tarkastamista (2)

• Yhteistyötä rataa hallinnoivien yhdistysten kanssa 
parannuksien aikaan saamiseksi (2)

Rataverkosto jakaa mielipiteitä: Osa toivoo kisojen keskittämistä 
(2) ja osa lisää ratoja (8) (pk-seutu, Virpiniemi, Liperi ja 
Hyvinkää).

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien ideoita 
pohdittavaksi:

• Ratatalkoita

• Radanhoito-osaamisen jakamista

• Ratojen säännöllinen huolto yhteneväisin 
standardein

• Hyvinkään ja Virpiniemen radat takaisin käyttöön

• Pysäytysverhot pysäytysalueen molemmille puolille

• Osaamisen jakamista koirien treenaamisesta 
riittävään kuntoon juoksusuoritusta varten
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7. Radat, turvallisuus ja tekniikka (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 2,99)

Tämän kohdan arviointia vaikeutti se, että asiat 
ovat eri radoilla eri tavalla. Tilannetta mutkistaa 
myös, ettei rata ja kalusto ole liiton/kerhojen 
hallinnassa. 

Muuttujien keskiarvot vaihtelivat välillä 3,54 
(ajanotto) – 2,56 (koirien pysäytysmekanismi). 
Kaikkien muiden muuttujien paitsi ajanoton 
tyyppiarvosana on 3.

Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa koirien 
pysäytysmekanismin puuttuminen Tampereella. 
Avoimissa vastauksissa korostettiin myös 
ratapohjan laatua sekä vieheeseen liittyviä 
seikkoja (vetäminen, toimintavarmuus, korkeus 
millä viehe kulkee, hätäpysäytys).

• Suositus: Neuvotellaan PVK:n kanssa 
pysäytysverhojen hankkimisesta ja vieheiden 
toimivuudesta, kootaan tekniikkaa hallitsevista 
henkilöistä tiimi, joka käy läpi tärkeimmät 
korjattavat asiat, jaetaan suullisesti ja kirjallisesti 
radan kunnostukseen liittyvää osaamista ja 
järjestetään ratatalkoita. GRL:n alaisen 
kisarataverkoston laajentaminen edellyttää ensin 
lajin kasvua, mutta koirien 
harjoittelumahdollisuuksia lähempänä kotipaikkaa 
tarvitaan.
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8. Liiton tiedottaminen ja muut toimet
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8. Liiton tiedottaminen ja muut toimet– keskiarvot 3,00
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8. Miten liiton tiedottamista ja muita toimia pitäisi kehittää, n=29

Harrastajien näkemyksiä:

• Liiton nettisivujen löydettävyyttä parannettava ja lisää 
sisällöntuotantoa, päivittämistä ja ajankohtaisuutta (12)

• Suljettu FB-ryhmä ei lisää lajin näkyvyyttä ja tunnettuutta (6)

• Ratajuoksusäännöt vaikeaselkoiset ja niiden muuttamiset 
hallituksen päätöksillä ihmetyttää (5)

• VK-palkintojen taso vaihtelee ja tiettyjen tunnustusten 
anomisohjeet puuttuvat (4)

Harrastajien toiveita:

• Lisää avoimuutta tiedottamiseen (5)

• Jäsenten kysymyksiin vastaamista ja jotain 
keskustelufoorumia jäsenille (5)

• Enemmän ulkoista tiedottamista (4)

• Gaalaan loistokuutta (3)

GRL:n lehti jakaa mielipiteitä: toiset pitävät lehteä laadukkaana ja 
joku haluaisi lopettaa sen.

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien ideoita 
pohdittavaksi:

• IG-sivu

• Avoin ja suljettu FB, mutta selkeästi mitä kummassakin on

• Rakentava ja myönteinen sävy tiedottamiseen ja jäsenten 
tiedusteluihin vastaamiseen

• Liiton lehdelle päätoimittaja ja lisää tekijöitä

• Tarkistetaan kotisivujen löydettävyys ja toimivuus myös 
mobiililla

• Kotisivuille sisällöntuotantoa (esim. rotujen ja lajin esittelyä, 
kisatuloksia ja -videoita, kuvia, ohjeita, pentupalsta, linkkejä 
kasvattajien sivuille, ulkomaisiin artikkeleihin ja tapahtumiin)

• Päivittämistä ja sisällön jakamista somessa

• Uusien harrastajien ja yleisön tavoittamiseksi tiedottamista 
muissakin kuin liiton omissa kanavissa

• Henkilöjäsenille äänioikeus liiton kokouksissa
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8. Liiton tiedottaminen ja muut toimet (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 3,00)

Liiton tiedottamiseen ja muihin toimiin liittyvillä 
kaikilla muuttujilla tyyppiarvosana oli 3.

Korkeimman keskiarvon (3,21) sai Greyhound 
Racing -lehti. Eniten kehittämisodotuksia 
kohdistuu liiton kotisivuihin (2,63), jotka saivat 
avoimissa vastauksissa runsaasti hyvä 
kehittämisideoita.

• Suositus: Kootaan markkinointi- ja viestintätiimi 
(tai edes projektiluontoinen kehittämisryhmä), 
joka laatii liitolle markkinointi- ja 
viestintäsuunnitelman ja pohtii erityisesti 
sähköisten viestintäkanavien kehittämistä sekä 
sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä ja selvittää, 
miten liitto ja kerhot kykenevät käytettävissä 
olevilla henkilöresursseilla hoitamaan 
tiedottamista. Pieni some-koulutus voisi olla 
hyödyllinen. Aiemmin mainituista avointen 
vastausten ideoista, kuten myös 
vuorovaikutuskohdassa esille tuoduista ajatuksista 
on hyvä apu tähän työhön. Syksyllä seuraavan 
mahdollisen sääntömuutoskierroksen yhteydessä 
työpari tai -ryhmä pohtii, voidaanko sääntöjen 
ilmaisutapaa selkeyttää.
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9. Vuorovaikutus GRL:ssä
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9. Vuorovaikutus GRL:ssä – keskiarvot 2,42
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9. Miten vuorovaikutusta GRL:ssä pitäisi kehittää, n=29

Harrastajat odottavat:
• Avoimuutta, tiedottamista, rakentavaa keskustelua, kaikille avoimia 

keskustelutilaisuuksia (10)

• Muutamien henkilöiden epäasialliseen ja negatiiviseen käyttäytymiseen 
puuttumista, koska sellainen pilaa tunnelmaa, laskee yhteishenkeä ja 
saa osan harrastajista jättämään GRL:n toiminnan (10)

• Neuvontaa ja koulutusta (8)

• Ujompien ja uusien harrastajia pyytämistä / kutsumista mukaan 
toimintaan ja opastamista mm. harjoituksissa (6)

• Liittokokouksen äänivallan keskittymisen kerhojen edustajille poistamista, 
sillä se passivoi jäseniä (5)

• Rotujen vastakkainasettelun poistumista, sillä se ei palvele lajin 
jatkuvuutta (5)

• Tietoa hallituksen päätöksistä säännöllisesti (4)

• Jotain kanavaa olla yhteydessä hallituksen jäseniin ja nettisivuille 
hallituksen yhteystietoja (4)

• Lisää yhteistyötä liiton ja kerhojen kesken ja roolien selkeyttämistä (4)

• Kasvattajien työn tukemista (4)

Avoimista vastauksista nostettuja harrastajien ideoita pohdittavaksi:

• Toimihenkilöjen harjoittelupäiviä

• Uusille harrastajille tiettyihin alkukauden harjoituksiin nimetty mentori

• Yhteistyötä SGY:n kanssa

• Hallituksen yhteystiedot nettisivulle

• Hallituksen kokousten jälkeen tiivistelmä päätöksistä jäsenille tiedoksi

• Joku kanava vuoropuheluun hallituksen kanssa

• Kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia

• Liitolle lajin markkinointisuunnitelma

• Henkilöjäsenille äänioikeus liiton kokouksissa

• Neuvoja koiran maahantuontiin (ohjeet nettisivulle ja kokeneiden 
kontaktitietoja)

• Lajiopas tukemaan kasvattajien työtä ja auttamaan uusia harrastajia

• Neuvoja ulkomailla kisaamiseen (ohjeet nettisivulle ja kokeneiden 
kontaktitietoja)
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9. Vuorovaikutus GRL:ssä (kaikkien muuttujien yhteiskeskiarvo 2,42)

Kaikkien vuorovaikutukseen liittyvien muuttujien 
keskiarvot jäivät alle kolmeen. Niistä parhaimmassa 
kunnossa on jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa 2,76, 
tiedottaminen hallituksen päätöksistä 2,65 ja liiton ja 
jäsenkerhojen välinen yhteistyö 2,63.

Toisessa ääripäässä olivat kansainvälinen yhteistyö 
2,11, maahantuontiin liittyvä neuvonta 2,25 ja lajin 
tunnettuuden lisääminen 2,29. Poikkeuksellisen 
paljon arvosanoja 2 eli melko huono keräsivät lajin ja 
rotujen tunnetuksi tekeminen sekä uusien 
harrastajien vastaanottaminen.

Avoimissa vastauksissa toivottiin erityisesti 
avoimuutta ja rakentavaa keskustelua sekä 
muutamien henkilöiden epäasialliseen ja 
negatiiviseen käyttäytymiseen puuttumista.

• Suositus: Hallituksen kokouksissa käsitellyistä asioista 
julkaistaan tiivistelmä vain jäsenille tarkoitetussa kanavassa, 
järjestetään muutaman kerran vuodessa avoimia 
keskustelutilaisuuksia, jokainen miettii, miten omalla 
käyttäytymisellään vaikuttaa ilmapiiriin, ettei hallituksen 
tarvitse miettiä mahdollisia sanktiota lajia vaurioittavasta 
käyttäytymisestä. Edellä mainittu liittyy osittain rotujen 
vastakkainasetteluun, joten hallitus voisi tuoda selkeästi ja 
toistuvasti esille, että liiton sääntöjen mukaan kilpailevat rodut 
ovat greyhound ja whippet ja huolehtia, että viestinnässä ja 
toiminnassa tasaveroisuus toteutuu. Uusien harrastajien 
itsensä tervetulleeksi kokemiseen voi jokainen harrastaja 
vaikuttaa, mutta siihen voisi myös harkita jonkinlaista mentori-
tai kummijärjestelmää varsinkin silloin, jos koiran kasvattaja ei 
ole mukana GRL:n toiminnassa aktiivisesti. Erilaisia yhteisiä 
tilaisuuksia järjestämällä luodaan harrastajille mahdollisuuksia 
tavata toisiaan kisojen ulkopuolella, esim. lajiin liittyviä 
koulutuksia, leirejä, matkoja ulkomaisiin alan tapahtumiin tai 
onnistumisten juhlistamista gaalassa.
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Yhteenveto teemojen keskiarvoista

43



Yhteenveto korkeimmista muuttujien keskiarvoista

• Numeeristen arviointien (skaala 1-4) 
perusteella tulokset ovat koko 
aineistossa keskimäärin melko hyviä, 
koska useimpien muuttujien keskiarvo 
ylittää arvosanan 3.

• Kaikki korkeimman arvosanan saaneet 
muuttujat liittyvät liiton 
ydintuotteeseen eli kilpailemiseen ja 
kilpailupäivän toteuttamiseen, mikä 
on hyvä asia.
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Yhteenveto matalimmista muuttujien keskiarvoista

• Liiton toiminnan ytimen eli kisaamisen kannalta 
keskeisimpiä haasteita numeeristen arviointien 
perusteella ovat kilpailevan koiramäärän 
kasvattaminen sekä lähtöjen määrä ja koirien 
määrä lähdöissä, joiden kehittämiseen liittyy 
pienimpiä keskiarvoja saaneista muuttujista moni:

• Kasvattajien työn tukeminen
• Maahantuontiin liittyvä neuvonta
• Lajin ja rotujen tunnettuuden lisääminen
• Uusien harrastajien vastaanottaminen

• Kilpailujen toteuttamiseen tarvitaan jäseniä 
toimihenkilöiksi ja se puolestaan liittyy osittain 
yhteisöllisyyden ja ilmapiirin kehittämiseen.

• Toimiva tietokanta helpottaisi montaa toimintoa ja 
toisi läpinäkyvyyttä.
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Yhteenveto teemojen keskiarvoista harrastusmuodoittain
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Yhteenveto teemojen keskiarvoista harrastusvuosittain
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Yhteenveto teemojen keskiarvoista roduittain*
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Jakaumassa huomioitu vain GRL:ssä juoksevat rodut*



Analyysiä vastaajaryhmittäisistä vertailuista

Koska tutkimuksen toteuttajilla ei ollut käytettävissään tilastoanalyysiohjelmaa, päädyttiin tekemään taustamuuttujittaiset vertailut tässä vaiheessa vain teemoittain osoittamaan jonkinlaista 
yleisempää tyytyväisyysastetta. Muuttujittaiseen vertailuun voidaan tarvittaessa palata myöhemmin. Koska esitetyt luvut ovat keskiarvojen keskiarvoja, ja joissain vastaajaryhmissä oli melko 
vähän vastaajia, tuloksiin kannattaa suhtautua suuntaa antavina. Tilastoanalyysiohjelman puuttumisen vuoksi ei voitu tehdä tilastollisten erojen merkitsevyystestejä.

Vain GRL:ssä koiriaan kilpailuttavat näyttävät suhtautuvan eri teemoihin kriittisemmin kuin sekä GRL:ssä että SVKL:ssä
kilpailevat. Entiset harrastajat suhtautuvat moniin asioihin myönteisemmin kuin nykyiset harrastajat. Vain SVKL:ssä
kilpailevat kokevat erityisesti maksut ja korvaukset huonoina, mikä saattaa olla este siirtyä kisaamaan myös GRL:ään.

Tutkittaessa tyytyväisyyttä harrastusvuosien perusteella, näkyy selvä trendi, että mitä pidempään vastaajat ovat olleet 
mukana greyhound racingissa, sitä tyytymättömämpiä he ovat. Tämä oli jossain määrin odotettu tulos, koska he voivat 
verrata tilannetta siihen millaista laji on ollut, kun koiria ja harrastajia on ollut enemmän.

Roduittain tarkasteltaessa sekä whippettien että greyhoundien kanssa kilpailevat ovat keskimäärin tyytyväisempiä, 
mutta heitä oli vastaajissa vain kahdeksan, joten tulkinnassa pitää olla varovainen. Whippet-treenarit näyttävät olevan 
greyhound-treenareita hiukan tyytyväisempiä, paitsi maksuihin ja korvauksiin sekä liiton tiedottamiseen ja muihin 
toimiin, mutta niissä erot ovat pieniä.

Kerhottaisesta vertailusta päätettiin luopua, sillä monet harrastajat kuuluvat useampaan kerhoon.
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GRL:n toiminnan kolme (3) tärkeintä kehityskohdetta n=51

Keskeiset kehittämiskohteet kiteytyvät valtaosaltaan 
seuraaviin kokonaisuuksiin:

• Yhteishengen luominen ja yhteen hiileen 
puhaltaminen: avoin tiedottaminen, jäsenten 
vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, 
epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen, 
rotujen tasaveroisuus viestinnässä ja toiminnassa, 
GRL:n ja jäsenkerhojen sekä jäsenkerhojen 
keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja roolien 
selkeytys mm. lajin markkinoinnissa, 
kisajärjestelyissä ja yhteistyökumppaneiden 
hankinnassa

• Lajin näkyvyyden lisääminen ja rotujen tunnetuksi 
tekeminen

• Harrastajamäärän kasvattaminen, kannustaminen ja 
kouluttaminen ja sitä kautta lisää toimihenkilöitä ja 
yleensä tekijöitä, uusien harrastajien tervetulleiksi 
toivottaminen ja perehdyttäminen lajiin

• Koiramäärän kasvattaminen, nuorien koirien saaminen 
radalle ja kasvattajien tukeminen

• Rataverkoston ja ratojen turvallisuuden kehittäminen

• Kilpailutietojärjestelmä palvelemaan kisajärjestäjiä ja 
harrastajia
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Mitä muuta toimintaa toivottaisiin liitolta? n=64

Lisäksi toivottiin:
• Koulutuksia myös etänä
• Kisakauden ulkopuolisia matalan 

kynnyksen yhteistapahtumia
• Näkyvyyttä
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GRL 2030 n=44

Harrastajat visioivat GRL:lle tulevaisuutta, jossa olisi…

• Lisää koiria

• Enemmän harrastajia

• Lajin tunnettuuden kasvua

• Enemmän lähtöjä kisoissa

• Rotujen tasa-arvoisuutta

• Useampia ratoja

• Turvallisuutta

• Urheilullisuutta

• Avoimuutta

• Hauskaa harrastamista

• Reilua, kannustavaa ja yhteisöllistä toimintaa
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Mikä saisi lopettaneet harrastajat palaamaan toimintaan? n=23

Jotta henkilöitä, jotka eivät tällä hetkellä ole aktiivisesti mukana toiminnassa, 
saataisiin mukaa, tarvitaan:

• Yhteishengen kohottamista

• Tiedottamista ja kouluttamista

• Uusien harrastajien parempaa huomiointia

• Ujompien pyytämistä mukaan

• Rotujen tasaveroisuutta viestinnässä ja toiminnassa
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Vapaa sana – avoimet palautteet n=30

Harrastajien terveisiä:

• Positiivisia signaaleja näkyy

• Huoli koira- ja harrastajamäärästä

• Ilmapiirin kehittämiseen kiinnitettävä huomiota, jotta saadaan mukaan lisää 
kilpailijoita ja toimijoita

• Aktiiveille lisää kannustusta ja arvostusta

• Epäasialliseen käyttäytymiseen puututtava nopeasti ja napakasti ja estettävä 
negatiivisuuden ja hämmennyksen leviäminen

• Ratkaistava rakentavalla tavalla greyhoundien ja whippettien vastakkainasettelu
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Seuraavat askeleet kehittämistyössä

Kyselyn tulokset antavat hyvän pohjan tarttua välittömästi joidenkin asioiden kehittämiseen, mutta 
moni asia vaatii pitkäjänteistä kehittämistä. Koska lajin resurssit ovat rajalliset, on tärkeää laatia 
tulevaisuusstrategia, jossa linjataan mihin ja miten tartutaan ensin ja mihin vähän myöhemmin.

Näiden tulosten julkaisemisen jälkeen olisi hyvä kokoontua yhdessä keskustelemaan niistä. 
Etäisyyksien takia ja mahdollisimman laajan osanoton varmistamiseksi tilaisuus olisi hyvä järjestää 
niin, että siihen on mahdollista osallistua myös etänä. Keskustelutilaisuuden jälkeen kaikille avoimet 
kehittämisryhmät voisivat työstää tärkeimpiä isoja teemoja, minkä jälkeen työryhmä kokoaa 
kehittämisryhmien työn ja hallituksen näkemysten perusteella GRL 2030 tulevaisuusstrategian. 
Jokainen voi tuoda kehittämisryhmiin oman panoksensa. Hallitus tai yksi nimetty henkilö ei voi 
tuottaa sellaista strategiaa, jonka toteuttamiseen kaikki voisivat sitoutua, vaan se tehdään yhdessä.

Kutsutaan uudet ja vanhat mukaan, ettei kenellekään tule liikaa tekemistä ja homma pysyy 
mukavana. Positiivisuutta ja toisten kannustamista lisää peliin – harrastamisen pitää olla 
pääsääntöisesti hauskaa. Yhdessä avoimesti ja rakentavasti keskustellen ja toimien saadaan laji 
uuteen nousuun!

Lisätietoja: hallitus@grl.fi / www.grl.fi
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