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TYÖKOIRATOIMIKUNNAN PALSTA 

TYÖKOIRAKYSELY KÄYNNISTYY! 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura Ry:n työkoiratoimi-

kunta on avannut  työkoirakyselyn.  

 

MITEN KYSELYÄ ON TEHTY? 

Työkoiratoimikunta alkoi työstämään työkoiriin liittyvää ky-

selyä toukokuussa 2020.  

Kyselyn rakentaminen on ollut erittäin mielenkiintoista. Ky-

symysten asettelu, vastausvaihtoehdot ovat vaatineet hio-

mista, jotta ne antaisivat toimikunnalle työkaluja toimia ro-

dun työkäytön hyväksi, ja vastaajat löytäisivät todennäköi-

simmin sopivan vastausvaihtoehdon kunkin yksilön kohdal-

la. Kyselyn työstämiseen liittyykin valtava määrä testivas-

tauksia ja täydentämistä. Testausapua saatiin Jalostustoi-

mikunnalta. Kiitos heille! 

Lopputulokseen ja julkaisuvalmiiseen kyselyyn olemme 

hyvin tyytyväisiä. Odotamme innolla vastauksia, jotka tule-

vat olemaan merkittävässä roolissa toimikunnan toiminnan 

kehittämisessä!  

 

MITÄ KYSELY KERTOO? 

Kyselyssä pyritään kartoittamaan miten ja minkälaiset ovat 

Suomessa maremmano-abruzzese työkoirien käyttökoh-

teet. Paljonko meillä on eläinvahteja, aluetta ja omaisuutta 

vahtivia koiria. 

Kysely kartoittaa koirien toimivuutta, mahdollisia ongelmia 

koirien tai olosuhteiden osalta ja mihin asioihin tarvitaan 

uusia ratkaisuja. 

Kuva: Johanna Toivonen, Koiranpäiväkisakuvat 

KAIKKI VOIVAT VASTATA! 

Kyselyyn voivat vastata kaikki maremmano-abruzzesen 

omistavat tai joskus omistaneet. Kasvattajien toivotaan suo-

sittelevan kasvattien omistajille kyselyn täyttämistä. Mielui-

ten vastaukset vähintään yhden vuoden ikäisestä koirasta, 

mutta jos vastaat pennusta, voit täydentää vastausta myö-

hemmin. Edesmenneistä koirista tai kodinvaihtaneista toivo-

taan myös vastauksia. 

Kyselyn täyttääkseen ei tarvitse olla Suomen Maremma-

no-Abruzzese Seuran jäsen.  

* Työkoiratoimikunta toivoo kuitenkin, että toimintam-

me saa uusia jäseniä ja voimme yhdessä lähteä te-

kemään maremmano-abruzzesen eteen työtä paran-

taaksemme työkäyttöä ja sen tunnettavuutta Suo-

messa kaikin puolin.  

 

MIKÄ ON TYÖKOIRA? 

Jokainen maremmano-abruzzese on työkoira, ja sen elä-

mäntehtävä on rodulle ominainen vartiointityö. Se voi vahtia 

taloa, pihaa, laidunta, jotain muuta aluetta tai eläimiä, per-

heen lapsia tai omaisuutta. 

 

ONKO MINULLA TYÖKOIRA JA VOINKO VASTATA KY-

SELYYN? 

Jos sinulla on maremmano-abruzzese, sinulla on työkoira ja 

toivomme sinun vastaavan kyselyyn. 

 

Kuva: Krista Antila, Koiranpäiväkisakuvat 
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OLE MUKANA! 

Sinulla on arvokas tilaisuus olla vaikuttamassa siihen, mihin 

työkoiratoimikunta lähtee panostamaan! Kyselyn tulokset 

ovat avain kaikkeen työkoiratoimikunnan työskentelyssä, ja 

sen pohjalta voi alkaa tuottamaan materiaalia, joka koetaan 

tarpeelliseksi ja hyödylliseksi.  

Kysely antaa arvokasta tietoa rodun tilanteesta yleisesti 

ottaen, muun muassa millaisena elämä rodun edustajan 

kanssa koetaan, mitä se maksaa. Tietojen pohjalta tuotetta-

va materiaali kenties tuo rodun pariin laumanvartijaa tarvit-

sevia ihmisiä ja kenties kynnys hankkia maremmano-

abruzzese madaltuu tiedon lisääntyessä. 

 

VASTAUKSIA & ARVONTA 

Ensimmäisen katsauksen vastausten antiin teemme tammi-

kuussa, vastaukset antavat toimikunnalle suuntaa ensivuo-

den toiminnan suunnittelemiseen. 15.1.2021 mennessä 

vastanneiden kesken on luvassa ensimmäinen arvonta, 

jossa kolme onnekasta saa m-a heijastinpipot! 

Yhteenvedot julkaistaan myöhemmin seuran internetsivuilla 

ja ovat kaikkien nähtävillä. Tunnistetietoja tai yksityiskohtai-

sia vastauksia ei luonnollisesti julkaista. Ensimmäinen yh-

teenveto voidaan julkaista tammikuussa, jos siihen mennes-

sä saamme tarpeeksi vastauksia. 

 

LUOTTAMUKSELLISUUS! 

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

VASTAUSOHJEET LYHYESTI 

• jokaisesta koirasta erikseen 

• pakolliset kentät: sähköpostiosoite, koiran rekisterinu-
mero ja tilastointilupa 

• vastaa lähinnä sopivin, pääasiallisin vaihtoehto, osioi-
den lopussa on kohta vapaamuotoiselle tarkennukselle 

• osassa kysymyksiä voi vastata useamman vaihtoehdon 

• kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Jos sopivaa 
vaihtoehtoa ei löydy, hyppää yli ja kirjoita vastauksesi 
lisätietokenttään osion loppuun. 

• lähetettyäsi vastauksesi saat sähköpostiisi kopion siitä 
ja linkin, jonka kautta pääset muokkaamaan vastaustasi 
myöhemmin.  
Huomioi, että GoogleFormsin lähettämä sähköposti 
voi mennä roskapostikansioon!  
Tarkista roskapostikansiosi, mikäli et lähes saman 
tien lähettämisen jälkeen saa kuittaussähköpostia. 

• Kysely löytyy osoitteesta: https://tinyurl.com/tktmk20  
ja oheisella QR-koodilla sekä yhdistyksen internetsivuil-
ta. 

 

YHTEYSTIEDOT 

Työkoiratoimikuntaan saa yhteyttä  

sähköpostitse tyokoiratoimikunta@gmail.com 

 

Terveisin työkoiratoimikunta 

Johanna Ohukainen, Mari Laukkanen,  

Petra Frondelius ja Ulla Palo-Kokko 

Kuva: Kati Pennanen, Koiranpäiväkisakuvat Kuva: Hely Nyström, Koiranpäiväkisakuvat 


