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Yhteenveto
 
Gladiator Factoryn toimintavuotta 2012 koskevasta jäsenkyselystä saatiin tärkeimpänä 
seuraavat tulokset: 
 

● Gladiator Factoryä voi suositella kavereille (98% samaa mieltä)
● Toimintaan ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä (93% samaa mieltä)
● Ohjaajat ovat ammattitaitoisia (93% samaa mieltä)
● Harjoitustilat ovat tarkoituksenmukaiset (98% samaa mieltä)

 
Kysely kattoi ajanjakson 1.1.2012 - 29.10.2012. Tälle ajanjaksolle ajoittuu Gladiator Factoryn 
toiminnan siirtäminen Sammakkolammen väestönsuojasta omiin tiloihin Itkonniemenkatu 
29:een. Tilojen kehittämisen voidaan todeta onnistuneen erinomaisen hyvin, koska 
harjoitustilojen tarkoituksenmukaisuus nousi 18 prosentista 98 prosenttiin. 
 
 

Jäsenkyselyn järjestely
 
Gladiator Factory järjesti seuran jäsenille suunnatun kyselyn tyytyväisyyden kartoittamiseksi ja 
kehityskohteiden tunnistamiseksi. Kysely toteutettiin Internetissä 29.10 - 13.11.2012 välisenä 
aikana, ja kaikkia yhdistyksen jäseniä kutsuttiin vastaamaan kyselyyn Gladiator Factoryn 
kotisivuilla sekä Facebook-ryhmässä.
 
Kyselyyn vastasi yhteensä 40 henkilöä, joka vastaa noin 25 prosenttia vuoden 2012 aikana 
treeni- tai peruskurssimaksun maksaneista. Kyselyn taustatietoina kerättiin vastaajan sukupuoli, 
ikäryhmä, harjoitteluvuosien määrä, keskimääräinen harjoituskertojen määrä viikossa sekä 
vastaajan päälaji. Taustatietojen jakauman ja vastausmäärän perusteella kyselyä voidaan 
pitää kattavana ja sen tulosten kuvaavan hyvin harrastajien näkemystä Gladiator Factoryn 
toiminnasta.
 
Vastaajien taustatiedot on esitetty seuraavassa graafisesti:
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Tulokset
 
Kyselyssä pyydettiin vastaamaan väittämiin asteikolla 1-5. Väittämän kanssa samaa mieltä 
olevat vastasivat numeroilla 4-5, eri mieltä olevat numeroilla 1-2 ja numero 3 on tässä tulkittu 
neutraaliksi vastaukseksi. 
 
Vastausten perusteella kolme asiaa on selvää: 1) Gladiator Factoryä voi suositella 
kavereille (98%), 2) toimintaan ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä (93%) ja 3) ohjaajat 
ovat ammattitaitoisia (93%). Lisäksi ohjattujen harjoitusten määrää pidetään sopivana ja 
harjoitusvälineitä on tarjolla sopivasti. Harjoitustilojen tarkoituksenmukaisuudessa on tapahtunut 
merkittävä parannus vuoteen 2011 verrattuna. Nyt tilat arvioi tarkoituksenmukaisiksi 98%, kun 
vuonna 2011 vastaava luku oli ainoastaan 18%!
 
Seuraavassa on esitetty saadut tulokset taulukkona sekä graafisesti raakatietona. Taulukossa 
on esitetty vuoden 2011 tulos suluissa.
 

Väittämä Samaa 
mieltä (%)

Eri mieltä 
(%)

Neutraali (%)

Ohjattuja harjoituksia on sopiva määrä 85 (61) 0 (6) 15 (33)

Ohjaajat ovat ammattitaitoisia 93 (91) 3 (3) 5 (6)

Treenivälineitä on tarjolla sopivasti 75 (47) 3 (15) 23 (38)

Harjoitustilat ovat tarkoituksenmukaiset 98 (18) 0 (53) 3 (29)

Voisin suositella GF:ä kavereilleni 98 (100) 0 (0) 3 (0)

Olen yleisesti ottaen tyytyväinen toimintaan 93 (97) 0 (0) 8 (3)
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Väittämien lisäksi kartoitettiin vastaajien mielestä tarpeellisimpia kehityskohteita. Tänä 
vuonna kehityskohteista yksikään ei nouse ylitse muiden. Suurin parannusta vaativa asia ovat 
treenivälineet (esimerkiksi pistehansikkaat, säkit, voimaharjoitteluvälineet jne) melko maltillisella 
kaulalla seuraavana tuleviin kehityskohteisiin (tilat, ohjattujen bjj/sw harjoitusten laatu ja 
ohjattujen harjoitusten määrä). 
 
Seuraavassa on esitetty graafisesti eri kehityskohteiden saamat äänimäärät.  
 

 
 
 
 
 
 

Vapaamuotoinen palaute 
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Lopuksi kyselyyn vastanneilta pyydettiin myös vapaamuotoinen palaute ohjaajista ja yleisesti 
toiminnasta. Ohjaajista annettiin seuraavaa palautetta:
 
“Jokaisella on oma tyylinsä vetää, mutta ei tule ainakaan heti mieleen mitään älytöntä plussaa 
tai miinusta. Ehkäpä voisi yleisesti toivoa perustekniikoiden (bjj/sw) kertausta, että sais ne 
painin peruspilarit raudanlujalle pohjalle.“
 
“Tarkemmin suunniteltu treenikalenteri! Nyt paikalle vaan tullaan ja joku on ehkä suunnitellut 
jotain. Vapaaottelussa tämä on paremmin..”
 
“Pääsääntöisesti harjoitukset vedetään hyvin, mutta toivoisin itse ohjaajilta aktiivisempaa otetta 
neuvomiseen erityisesti sparritilanteissa. Palaute on hyvä saada vähintään jälkeenpäin. Itse 
koen ainakin tällaisen tavan hyvin kehittävänä, kun itse ei aina osaa/tajua/kerkiä kysyä mitä teki 
oikein, mitä väärin, mitä korjata jne. “
 
“Hyvät ohjaajat. Todella positiivista on että ohjaajat kiertävät reeneissä ja auttavat niitä joilla 
suoritus näyttää väärältä, tai niitä jotka kysyvät apua."
 
"tasaisen tappavaa, Leipuri vetää hyvällä asenteella, selkeällä otteella."
 
“Kaikki ohjaajat joiden kanssa olen ollut tähän asti tekemisissä ovat asiansa tienneet ja ovat 
osanneet ottaa kaikki huomioon. Hienoja suorituksia!”
 
“Harjoitukset ovat pääsääntöisesti erittäin mielenkiintoisia ja hyvin ohjattuja.”
 
“Karjalaisen Mikalle iso plussa, että on vetänyt pystytreenejä. Monipuolisia, haastavia ja oikea 
ote valmennukseen. Toivottavasti jaksaa jatkossakin käydä.”
 
“Olisi hyvä saada enemmän uusia sinivöitä apuvetäjiksi peruskursseille ja muihinkin treeneihin. “
 
“Emmi vetää hyvin treenit”
 
“Ohjaajat osaavat asiansa. Ehkä enemmän tekniikkapainoitteista harjoittelua, tavallisen puoli 
tuntia tekniikkaa ja loppu aika painia/lyöntiä, sijaan esimerkiksi tietyn tekniikan veivaamista eri 
muodoissa se täysi aika. Ja jos lopuksi on sparria/painia, niin sielläkin vielä korostettaisiin sen 
päivän opetusta, tyyliin painissa lopetus ainoastaan juuri opetetulla takakuristuksella, sparrissa 
saa käyttää vain silloin harjoiteltua vasenta suoraa tms. Myös kuntopiirit treenien lopussa ovat 
toimivia, saa harrastelijakin rasvaa palamaan ja paikkoja kunnolla jumiin.”
 
“Harjoitukset ovat hyvin vedettyjä. Itse henkilökohtaisesti toivoisin kuitenkin enemmän 
drillaamista kuten esim. tiettyjen liikkeiden hiomista useita kertoja (n=50 toistoa) yhden 
session aikana. Lisäksi olisi mahtavaa jos drilleissä olisi jonkinasteinen progressio: esim. 
ensiksi harjoitellaan mountissa cross-chokea n kertaa, sitten armbaria vastauksena kaverin 
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kuristuspuolustukseen n kertaa etc. Samalla myös ns. resistance voisi olla drilleissä 
progressiivista: ensin harjoitellaan partneriin joka ei vastusta, minkä jälkeen siirrytään tekemään 
samaa liikettä yhä enemmän vastustavaan partneriin.”
 
“Olen ollut erittäin tyytyväinen tämän hetkisiin BJJ ohjaajiin.”
 
“Bjj pruskurssin antti ja matti erittäin hyviä vetäjiä”
 
Lisäksi yleisestä toiminnasta annettiin seuraavia kommentteja:
 
“Enempi Heleniä. Todella hyviä treenejä, samanlaista meidänkin ohjattuihin treeneihin.”
 
“Välillä ohjatuille tunneille ei saavu edes ohjaajaa, mikä on suuri pettymys näillä kerroilla, koska 
oma halu kehittyä on suuri ja tällainen sitä hidastaa.”
 
“Peruskursilla saisi olla vähän enemmän pystyä.”
 
"-punttipuolelle painonnosto levypainoja, jotta voi heitellä tankoa
-oikeat lukot (2,5kg) ja jousilukot
-kyykkypaikalle peili, helpottaa tekniikan korjausta ja lisää patsastelua
-tataminpuolen kattoon tanko, johon kunnon voimistelurenkaat
-pukuhuone tarvii lisää pitkiä penkkejä ja eritoten naulakot
ja jonkunlaisen märkätila ritilämuovimaton, kun tullaan suihkusta
-pihalle ulkovalo tai kaksi liiketunnistimella
-käytävälle kenkäkaappi mallia suurmäentie
-tehtaan logo sapluunaan ja spraylla seinään"
 
“Henkilökohtaisesti olen erittäin tyytyväinen seuran harjoitusten ja muun toiminnan tarjontaan. 
Kaikki otetaan huomioon ja asiat viedään eteenpäin. Parempaa en oikein osaisi kuvitella!”
 
"- Henk. koht, haluaisin tarjontaan enemmän pystyotteluun keskittyviä treenejä. Tällä hetkellä 
niitä on käsittääkseni VAIN keskiviikkoisin. Tällöin treenit ovat monipuolisia, mutta olisiko esim. 
mahdollista järkätä jollekin päivälle sparrivuoro, jossa kirjaimellisesti sparrataan paikan päällä 
sovituin säännöin. Esim. Nyrkkeily, kickboxing, vapari jne. 
Tietysti on olemassa vapaavuorot näitä varten, mutta uskosin että vuoro aktivoisi porukkaa 
käymään sparrailemassa, eikä se sparrikaverin haku olisi aina foorumin päivittelyä 5min 
välein....”
 
“- Sparreja koskien, suunnitteilla (?) oleva kehäköysi-viritelmä olisi omiaan sinne salin nurkille, 
toivottavasti saadaan hommattua sellainen”
 
“Tatami pitäis saada kuntoon, on kuprulla ja rakoja!”
 
“Kisoja kuopioon.”
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“Ehdotuksena parempi piha valaistus... :)”
 
“Pietään saunailta! “
 
“Eilen alkaneen BJJ peruskurssin osanottaja määrä näytti varsin pieneltä. Jonkun viisaan 
Tehtaan edustajan kanssa pähkäiltiin että oisko apua jos mainostas isoilla foorumeilla (esim. 
Pakkotoisto ja Potku) ja naamakirjassa. Nuo peruskurssit ovat tärkeä tulonlähde seuralle. Saa 
vanhat parrat reenata kohtuullisella hinnalla :)”
 
“Annan risuja vaan itselleni, sillä olen helvetin laiska ja pitäisi käydä useammin reenaamassa 
koska siellä on helvatun mukavaa!”
 
“Enemmän lukkopainitreenejä ois hyvä.”
 
“Peruskurssilla olisi ollut mukavaa, jos toinen treeni olisi ollut vaikka viikonloppuna. Tietenkin 
tämä riippuu monestä tekijästä.”
 
“Pukkareihin lisää naulakoita/penkkejä, ettei tarvi vaatteita jättää lattialle tai ikkunalle. Ps. Joku 
ekstra treeneihin vois olla, esim yhteiset lenkit tai kuntopiirit ulkona esim kerran viikossa vois 
olla jees. Ei siis lajitreeniä, vaan yleistä perseilyä.”
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