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Asiakaspalautekysely 

• Toteutettiin helmikuun puolivälissä 2019 
nettikyselynä asiakkaille. 

• Vastauksia yhteensä 67 kpl 

– Kaikki vastaajat eivät vastanneet kaikkiin 
kysymyksiin. 

• Vertailuna tuloksissa on lokakuun 2018 
palautteet (65 kpl) 

 

 

 



Mille kurssille olet osallistunut? 



Käymieni kurssien sisältö on vastannut 
toiveitani 

Helmikuu -19 

Lokakuu -18 



Olen tyytyväinen siihen, miten ohjaajat 
ottavat huomioon asiakkaiden toiveita ja 

mahdollisia rajoitteita Helmikuu -19 

Lokakuu -18 



Olen tyytyväinen Malm Areenan ohjaajiin 
ja heidän ammattitaitoonsa 

Helmikuu -19 

Lokakuu -18 



Kursseille ilmoittautuminen oli helppoa 
Helmikuu -19 

Lokakuu -18 



Kurssimaksut ovat mielestäni liian kalliita - 
liian halpoja 

Helmikuu -19 

Lokakuu -18 



Kumpi kurssien pituus on sinusta parempi 



Mitä olet mieltä korvauskäytänteistä? 

Helmikuu -19 

• Korvauskäytänteitä pidettiin hyvänä 37 

• Ei hyvä, parannettavaa 2 

 

Lokakuu -18 

• Korvauskäytänteitä pidettiin hyvänä 49  

• Ei hyvä, parannettavaa 6 

 



Laita tärkeysjärjestykseen alla olevat asiat, kun 
mietit osallistumista ryhmäliikuntatunnille. 1. 

tärkein, 2. toiseksi tärkein jne. 

Tämän analysointi on hankalaa, kun osa on vastannut pelkällä ykkösrivillä tai 
käyttäen vain ykkösiä ja kakkosia..  
- Ajankohta näyttää olevan tärkein kriteeri ja sen jälkeen tulee hinta. 
- Mikäli ohjaaja on ollut ykköskriteerinä, silloin toiseksi kriteeriksi tulee hinta. 

 



Henkilökohtaista palautetta ohjaajista 
• Pirjolla hommat hanskassa:) 

• Parkour-ohjaaja Jere on kyllä oikein hyvä hommassaan! Erityisesti pienten ryhmässä voisi olla vähän vähemmin lapsia ja vähän "tiukempaa" ohjausta. Meno on 
aikamoista pelleilyä välillä... Apuohjaaja voisi olla paikallaan. Nämä aputytöt eivät näytä olevan avuksi lainkaan, vain tavaroita siirtelevät? Kun lapset nujakoivat tai 
tarvitsevat apua/ohjausta, nämä tytöt eivät edes uskalla mennä lasten luokse. Jere yrittää, mutta ei tietenkään ehdi joka paikkaan. Aina joku jää ilman henk.koht. 
ohjausta. 

• Pirjo on paras!👌 

• Jere on aivan mahtava ohjaaja, lapset tykkää. 

• Kaikki ohjaajat huippuja. Pirjo rulettaa!! 

• Pirjo ja Kari, molemmat aivan mahtavia ja ammattitaitoisia ohjaajia!! 

• Jere on ihan huippu. 

• Pirjo: olet ihana, kannustava ja osaava! Keep up the good work! Ja saa meitä rääkätä vieläkin enemmän. Hiki vaan lentämään :) 

• Pirjo on tosi kiva ja vetää hauskoja ja tehokkaita jumppia! 

• Pirjo, olen erittäin tyytyväinen ohjaajaan. Hänellä on ryhmäliinkuntatunneilla aikaa ohjata myös yksilötasolla. 

• Jere Tingander. Erittäin hyvä ja jämäkkä ohjaaja joka saa isommankin lapsilauman hyvin kuulolle. Toisinaan sivussa seuraavana tuntuu, että musiikki on vähän kovalla 
tai ohjaajan ääni hiljainen, eli kuulevatko lapset kunnolla ohjeet kun toiseen päätyyn asti ei välttämättä kuulu (ovathan lapset kyllä lähempänä eikä oma lapsi ole 
kertonut etteikö kuulisi). Vaikkakin liikkeet näytetään hyvin ja alkeista lähtien, välillä tuntuu että oma lapsi kenties kaipaisi vielä tarkemman "kädestä pitäen" 
ohjeistuksen. Tosin hyvin on kyllä pärjännyt ryhmän mukana. Olemme tyytyväisiä Jeren ohjaukseen! 

• Satu on iloinen ja ammattitaitoinen ohjaaja! 

• Pipe on hyvä ohjaaja! Treenit sopivia, tarpeeksi rankkoja ja osaa antaa ohjeita, jos jonkun täytyy soveltaa tai tehdä joku liike erilailla. Ottaa toiveet huomioon. 
Musiikki ehkä liian ysäriä :D 

• Pirjolle isot kiitokset vauvajumpasta! Ihan parasta että pääsee liikkumaan vauvan kanssa :) 

• Pirjo: kiitokset laadukkaasta ohjauksesta! 

• Pirjo Lehtelä - mukava, innostava - lihaskunto-osuus (kun tehdään omalla painolla) saisi olla monipuolisempi ja musiikkivalikoiman uudistaminen olisi paikallaan! 

• Kari Saarinen, aivan loistava, jokainen saa tehdä omalla tasollaan, mutta tsemppaa hyvin silti kaikkia eteenpäin. 

• Pirjo, ihan ok! 

• Pirjo Lehtelä Monipuoliset ja motivoivat ryhmäliikuntatunnit! 

• Perjantain kahvakuulan ohjaaja aivan loistava. Huipputsemppaaja ja joka kerta eri ohjelma. Opastaa jokaista vuorollaan tarvittaessa. 

• kahvakuula perjantai, ohjaaja sopivan rento, kannustava ja vaativa 

• Jere on hyvä, saa pojat hyvin innostuun ja myös kuriin tarvittaessa :-) 

• Pihla, ihanan positiivinen ja hyvä ohjaaja :) Torstai-illat on viikon parhaimmistoa kun on jooga-tunti. 

• Jere Tingander ottaa hyvin ohjattavat huomioon 

• Pirjo on ollut todella hyvä ohjaaja. Ainoa muutostoive on, että tunneilla ei olisi parityöskentelyä, sillä haluaisin kuntoillessa keskittyä vain itseeni. 

• Pihla on aivan huippu! Kannustava, ammattitaitoinen, miellyttävä ja tunnin ohjelma on hyvin suunniteltu joka kerralle! 

• Jere Tingander, loistavaa työtä!! 

• Kari. Mahtavan monimuotoista kahvakuulasarjaa. Aina löytyy uusia sarjoja ja settejä. On kivaa vuodenkin jälkeen, kun ei vedetä 'samaa rataa'. Alkulämmöissä voisi 
olla variaatiota myös. 

 



Toiveesi kevään 2019 
lukujärjestykseen? 

• Nykyinen lukujärjestys / kurssit ok 11 
• Toiveita: 

– Kahvakuulaa keskiviikkoon, isompaan tilaan 
– Muokkausta aamuun 
– Reeniä ruuhkavuosiin 
– Kurssit alkamaan vasta syyskuussa 
– Iltatunneille aikuisten vähän vauhdikkaampaa jumppaa 
– Uusia lajeja, kuten ilmajoogaa. Voisi olla myös jotain kurssimuotoisia johonkin tavoitteeseen tähtääviä tunteja, joihin 

voisi yhdistää liikunnan lisäksi ravinto-, uni- ja palautumisasioita. 
– Voisiko vanhemmille olla joku ryhmä esim lasten parkourin kanssa samaan aikaan? Siinä olisi järkevää tekemistä sen 

sijaan, että nojailee seinään ja odottaa lasta... 
– Että Pirjon jumppia olisi myös loppuviikosta 
– Keskiviikko-iltaan jotain muokkaus, crosstraining... Ja ehkä joku mahdollisuus raahat lapsia mukana, koska 

lastenhoitajaa ei ole. Toisaalta pääsen livistämään kesken työpävänkin treeneihin paremmin kuin iltaisin, mutta muita 
kävijöitä päivätreeneille/IP-treeneille ei varmaan olisi? Kesto esim arkisin klo 15-16 niin voi siitä hilpaista hakemaan 
lapset vielä päikystä.  

– Ohjattua jumppaa missä voisi olla taapero mukana, Äiti-vauva-juttuja!, Vauva/taaperojumppaa 
– Riittävästi paikkoja muokkaus ja lihaskuntotunteihin. 
– Pilatekseen ns.tasoryhmät 
– Monipuolisempaa jooga-sisältöä :) 
– Pääsisi paremmin paikalle jos tunnit 19.00 eteenpäin... 
– Ideaalimaailmassa maanantaisin olisi Pirjon ohjaama muokkaus, lihaskunto-venyttely tai naisten kahvakuula klo 16.45-

17.45 ja lasten parkour olisi klo 16.30-17.30. Keskiviikkoisin olisi muokkaus samaan aikaan kuin nyt. Torstaisin olisi 
FYSIOTERAPEUTIN ohjaama pilates klo 16.45-17.45. Näillä aikatauluilla itselläni voisi olla mahdollisuus käydä kolmessa 
ryhmäliikunnassa yhden sijaan. :) Olisiko Malmille mahdollista saada jokin karate-seura toimimaan? Meillä karatea 
haluaisi alkaa harrastaa sekä poika että äiti. 



Mikäli järjestäisimme liikuntaan ja hyvinvointiin 
liittyviä teemapäiviä viikonloppuisin, millaisista 

aiheista tai teemoista olisit kiinnostunut? 
• oulujen loma-aikaan, kun lapset/nuoret/perheet kaipaavat tekemistä, sitä voisi olla tarjolla. Kertamaksulla parkouria, temppurataa, sählyä, norsupalloa, lentistä, 

futsalia ym. Pienemmille perheen kanssa, isommat voisivat tulla yksinkin... Esim syyslomalla, hiihtolomalla, kesäkuussa voisi olla tällaiselle kysyntää. 

• Sellaisista joihin voivat myös lapset osallistua (4 ja 7 -v). Tykkäävät kovasti perheliikunnasta. 

• Oikeastaan monenlaisista, esim. perheen kanssa, uusien lajien kokeilu jne. Mindfullness yms. eivät kiinnosta. 

• Rintarankajumeihin apua 

• Tähän astiset ovat olleet hyviä. Lisänä voisi olla oheistoimintaa, kuten lisämaksusta kehonmittauksia, pikahierontoja, liikuntatuotteita myynnissä, ym. 

• Kehonhuolto ja venyttely 

• Kehonkoostumusmittauksia + rentoutustunteja 

• Kehonhuolto 

• Juuri nuo mainitsemani kokonaisvaltaiset kurssit. 

• Golf 

• Äidin kuntoutus synnytyksen jälkeen 

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi 

• Lasten ja aikuisten yhtä-aikainen liikunnan riemu. Lihashuolto. Tasapainoinen ruokavalio osana lihasharjoittelua. 

• Pilates, venyttely/kehonhuolto 

• Venyttely, joukkuelajit ja höntsäilyt, vanhempi-lapsiliikunta 

• Monipuolista liikuntaa, kuntosaliin tutustumista 

• Maratonmuokkaus! 

• fasettiliikunta 

• Tanssi latino Ravinto ja reseptejä! Ei liian aikaisin aamusta koska perhearki.. 

• Ryhmäliikuntakokeilut; erilaiset joogat, kahvakuula, tms. Kunto- ja terveystestausta. 

• Kuntoilijan ravinto! 

• Monipuolisesti kaikkea. 

• Kuntotesti ja siitä hen.koht.treeniohjelma 

• Rentoutus 

• Lajikokeiluja 

• Kokonaisvaltainen hyvinvointi, ravinto, liikunta 

• Lapsiperheille suunnattuja koko perheen tapahtumia 

• Lihaskunto ja ravinto 

• Yhdistelmäliikuntaa. Esim.kolmeakin lajia, aamupalan ja lounaan välissä tai lounaan ja päivällisen välissä. Nyt en tosin vielä pääsisi kuin joskus, kolmen lapsen matsi-, 
ja treeniaikojen viedessä leijonanosan koko vklop pvistä. 

 



Palaute tiloista? 

• Ok, hyvät  10 
• Liian pienet tilat  12 
• Ilmanvaihto / lämmitys jumppasalissa  4 
• Kulku lentishalliin ahdas, kun kuntosalilla ja juoksusuoralla 

harjoitellaan 2 
• Naisten pukuhuone pieni / ahdas 6 
• Eteinen / kenkähyllyt ei toimi 5 
• Siivous toimii hyvin  
• Parkkeeraus hankalaa 
• Kuntosali nuhjuinen 
• Pelliovi eteisen ja hallin välillä raskas 
• Jumppasalin violetit matot ryönäisiä 



Palautetta nettisivuista ja somesta 

• Ok 
• Hyvä, kun on aktiivinen somessa. Tosin perheliikuntaa voisi mainostaa enemmän? 
• Hyvin toimii, tiedottaminen sujuu. 
• Nettisivut voisi olla selkeämmät. Itsellä ollut etsimistä esim. jumppa-aikatauluissa sekä asiakaspalvelun aukioloaikojen etsimisessä. 
• Ei moitittavaa, someaktiivisuus aina vain parempaa ja tästä plussaa! Tosiaan olisi hyvä muutos jos kurssikerran saisi itse peruutettua netistä ja 

varattua uuden tilalle.. Eli siis näkisi missä on tilaa jne :) 
• Ihan ok, mutta käytettävyydessä ja visuaalisuuden hyödyntämisessä voisi vielä parantaa. 
• Nettisivut on sekavat. Rakenne pitäisi pistää uusiksi. 
• Saan mielestäni tarvittavat tiedot helposti. 
• Ihan toimivat, melko aktiivista/riittävän aktiivista päivittelyä. Ryhmäliikuntatuntien aikatauluja oli alkuun hankala löytää netistä, mutta nyt kun tietää 

missä ne ovat niin ne löytyy kyllä. 
• Hyvin päivitätte face, insta 
• Ok! 
• ei paras 
• Nettisivut mobiilissa sekavat varsinkin varaus. 
• Kun ilmoittauduin kevään kurssille, kalenterissa näkyi vielä syksyn aikataulut. 
• En ole paljon katsellut, mutta ok kuitenkin. 
• Selkeät ja hyvät. 
• Toimivat 
• Nettiajanvarausta on aika hankala käyttää 
• kätevät, helppo löytää etsimänsä 
• Ajanvarausjärjestelmä on vaikeaselkoinen ja kurssitiedoissa on vanhoja tekstejä, esimerkiksi päivämäärät voivat olla vääriä joten tulee epäselvyyksiä. 
• Kotisivuilla on paljon asiaa, vähän sekavat, mutta kyllä sieltä löytää kun tarpeeksi etsii. Ehkäpä verkkokauppa toisinaan jotenkin sekoittaa. 
• Hyvät ja mielenkiintoiset. 
• En osaa oikein sanoa 
• Somen perusteella tulin teille ensin :) Videot olivat hyviä ja mielenkiintoisia. Nettisivut ovat hiukan sekavat ja liikaa skrollattavaa ainakin puhelimella. 

Myös kurssille ilmoittauminen oli vaikeaa puhelimella. 
• Mukavan näköiset ja toimivat sivut. Muistaakseni palvelusta ei voinut nähdä, onko oma varaus maksettu. Jos näin on, niin maksun näkyminen olisi 

hyvä lisä. 
• Minusta hyvät ja tietoa tulee "tuutin täydeltä"! 

 



Muu palaute Malm Areenalle? 

• Nettisivut ja ilmoittautuniakörjestelmä on kyllä aivan surkeat mikäli ovat vielä samat kun ennen 
• Kyllä se ulko-ovi voisi olla auki, kun tunteja on. Siellä on aina joku kolistelemassa sisään ja muut joutuvat 

toimimaan ovimiehinä. 
• Ei tule mieleen mitään. 
• Paikkana aivan mahtava. Pidän ilmapiiristä, tunneista ja ohjaajista. Toivoisin, että useammatkin löytäisivät paikan, 

jotta saisi kaikki toivotut kurssit toteutumaan. 
• Henkilökuntanne on erittäin ystävällistä ja iloista. 
• eteisessä on aina sukat märkänä... 
• Enpäs tähän hätään keksi mitään... 
• eteinen usein ruuhkainem, 
• Harmittaa että meni rahaa hukkaan koska elen ollut influenssassa enkä paljoa päässyt osallistumaan.. 
• Kuntosalin laitteet voisivat olla monipuolisemmat. En viitsisi laitaa painoja tankoihin, vaan mieluimmin vaihtaisin 

tappia reikaan. 
• Riittävästi paikkoja suosituimpiin ryhmäliikuntatunteihin. 
• Eteinen on ahdas ja hankala kenkien säilytyksen kannalta 
• Ajanvar 
• Irtotunteja myyntiin esim perjantain kuulaan :) 
• Netissä ilmoittautuminen vaikea selkoista 
• Jumppatarjonta saisi olla monipuolisempi 
• Onneksi paikka on olemassa! 
• Kuntosalilla pitäisi aika-ajoin huoltaa välineitä, missä liikutellaan laitetta ylös ja alas vaiheita. Usein siirtäminen on 

hankalaa koska laite ei toimi! Muuten kuntosali on varustetasoltaan ja hinnaltaan kohtuullisen asiallinen! 
• Loma-aikojen kurssien pitäminen/pitämättä jättäminen voisi olla ajankohtaisesti nettisivuilla esillä. 

 


