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SEURAKYSELY 2016
Seurakysely toteutettiin nyt toista kertaa. Kysmyksiiin on tullut vain pieniä muutoksia ja tarkennuksia.
Kyselyn tavoitteena on selvittää seuraväen tyytyväisyyttä seuratoiminnan ja harrastamisen keskeisinä
pitämiimme tekijöihin. Kysely antaa tietoa toimintamme kehittämiseksi ja linjaamiseksi sekä myös
päätösten tekemisesksi ihan arjessakin sekä seuran johtokunnalle että joukkuieden valmentajille aj
joukkueenjohatjille.
2016 ksely toteutettiin kesäkuussa ja vastauksia tuli 128 kpl (2015 194kpl) mikä on selvästi vähemmän kuin
viime vuonna.
Vastaajien antamista taustatiedoista käy ilmi, että n. 2/3 osaa vastaajista on ollut toiminnassamme mukana
alle 4 vuotta. Tämä antaa aiheen olettaa, että tiedottamiseen sekä joukkuissa että koko seurassa on
edelleen pyrittävä saamaan parannusta, sillä osa vanhemmista ei ole kovin rutinoituneita seuran
vakiintuneisiin käytäntöihin.
Vastaajien asuinpaikat vahvistavat, että matkat ovat useilla pitkät ja liikkuminen on varmaankin aikamoinen
haaste monelle. Toiminnan suunnitelmallisuuden ja säännöllisyyden merkitys korostuu, jotta
aikatauluttaminen on mahdollista kodeissa.
Noin neljäsosa vastaa, ettei oma huollettava harrasta muita lajeja jalkapallon lisäksi. Ne, jotka harrastavat,
harrastavat varsin monipuolisesti urheilua, mutta myös mm. musiikkia.
Tyytyväisyys seuran toimintaan kokonaisuutena hyvällä tasolla (6. Olen tyytyväinen seuran toimintaan
kokonaisuutena) ja se on parantunut viimevuodesta. Nyt peräti 90% vastaajista on joko jokseenkin samaa
mieltä tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Odotukset luonnollisesti kasvavat, mutta tämä on tärkeä
indikaattori toiminnastamme.
Seuran toimintaan osallistutaan varsin mielellään. (7.Osallistun itsekin mielelläni seuran toimintaan.) Lähes
80% vastaa olevansa täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Tämä on hiukan
alempi tulos kuin vuosi sitten, mutta potentiaalia seuraväen mukaan saamisen toimintaamme
voimakkaamminkin on olemassa. Alle 10% vastaajista vastaa, ettei mielellään itse osallistu toimintaan.
Tämän joukon osuus on aavistuksen pienentynyt viimevuodesta. Tulemme tarvitsemaan vanhempia ja koko
yhteisöä tueksemme ja pyrimme toimimaan, siten että mukaan on helppo tulla.
Joukkueet ovat onnistuneet tapahtumien määrän asettamisessa pelikaudella hyvin, sillä vastatessaan
kyselyn väitteeseen 8 (Joukkueilla on mielestäni riittävästi tapahtumia PELIKAUDEN aikana), neljä viidestä
vastaajasta kokee, että tapahtumia on sopivasti. Noin 10% vastaajsta kokee kuitenkin, että tapahtumia on
hieman liian paljon ja vastaavasti 10%, että niitä on liian vähän.
Sama väite koskien harjoituskautta (9. Joukkueilla on mielestäni riittävästi tapahtumia HARJOITUSKAUDEN
aikana) kerää myös runsaasti myönteisiä vastauksia. Yli kolme neljäsosaa vastaajista on sitä mieltä, että
tapahtumia on sopivasti. Hieman yli 10% vastaajsta kokee kuitenkin, että tapahtumia saisi olla
enemmänkin. Harjoituspaikkojen osalta olemme edelleen hankalassa tilanteessa ja pyrimme saamaan
tähän korjausta.
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Väite 10: "Lapseni saa riittävästi peliaikaa suhteessa harjoitteluunsa ja taitoihinsa." antaa meile tärkeää
tietoa. Lähes 85% vastaajista on joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa.
Tämä on rohkaisevaa, mutta noin 10% vastaajista on sitä mieltä, että oma lapsi ei saa riittävästi peliaikaa
suhteessa harjoitteluunsa ja taitoihinsa. Vaikka suhdeluku ei ole suuri, on tälläinen kokemus jokaisen
pelaajan ja vanhemman kohdalla pettymys.
Seuraava väite koski valmentajan osaamista (11. Joukkeen valmentaja osaa opettaa ja kehittää
jalkapallossa tarvittavia ominaisuuksia ja taitoja).
Lähes 80% on tyytyväisiä joukkueensa valmentajan osaamiseen jalkapallossa tarvittavien taitojen ja
ominaisuuksien opettamisessa ja kehittämisessä. Noin 10% vastaajista ei ole tyytyväisiä alle 1% olleesa
täysin eri mieltä väitteen kanssa. Valmentajien rekrytointi ja kouluttaminen tulee olemaan jatkossakin
yhtenä painopisteenä toiminnassamme.
Joukkueen toiminnan tavoitteiden ja vaatimustason asettaminen on ollut pääosin onnistunutta. (12.
Joukkueen toiminnan tavoitteet ja vaatimustaso on mielestäni...) 80% vastaajista pitää tasoa sopivana ja
vajaa 15% kokee, että tavoitteet ja vaatimustaso on liian alhaalla.

Kohdassa 13. vastaajille annettiin mahdollisuus priorisoida annettujen vaihoehtojen väliltä asioita, joihin
seuran tulisi panostaa. (13. Mielestäni seuran tulisi panostaa seuraaviin asioihin) Vastausten perusteella
tärkeimmiksi nousevat harrastetoiminta, valmentajien kehittäminen, harjoitusolaosuhteet ja
kilpailutoiminta. Myös nuorimpiin ikäluokkiin halutaan laittaa panoksia.
Kysymys 14 koskee vastaajien kokemusta harrastamisen edullisuudesta. (14. Jalkapallon harrastaminen
HauPa:ssa on edullista). 50% vastaajista on täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä väitteen
kanssa. Tässä on selvää laskua viime vuodesta (2015=65%). 17% vastaajista ilmaisee olevansa täysin eri
mieltä (5.5%) tai jokseenkin eri mieltä harrastamisen edullisuudesta HauPa:ssa.
Väitteeseen 15 (Olisin valmis maksamaan jalkapallon harrastamisesta enemmänkin) yli 65 % (2015 57%)
ilmaisee, ettei olisi valmis maksamaan jalkapallon harrastamisesta HauPa:ssa enempää. Noin 14% olisi
valmis maksamaan enemmänkin.(2015 19%). Nämäkin ovat meille arvokasta tietoa, pohtiessamme
toimntamaksujsen tasoa ja joukkueiden toiminnan välittömiä kustannuksia.
Kysymys 16 (Maksan seuran ja joukkueen toiminnna kustannukset mieluummin rahana kuin tekisin
talkootyötä) pyrki selvittämään vastaajien halukkuutta osallistua talkoisiin ja toisaalta auttaa
ymmärtämään, kuinka suuressa määrin talkootyötä on syytä pyrkiä järjestämään. 45% vastaajista ilmaisee
maksavansa kustannukset mieluumin rahana kuin talkootyötä tekemällä (2015=47%). 40% vastaajista
puolestaan ilmaisee tekevänsä mieluummin talkootyötä (2015 40%) Tässä asiassa mielipiteet eivät ole juuri
muuttuneet ja seuraväki jakautuu aikatavalla kahtia.
Loput kysymykset käsittelevät nettisivujamme ja niiden analysointi on annettu työryhmälle, jota vetää
johtokunnan puolesta Sauli Kukkonen. Seuran uuden sivuston kehittämisestä kerrotaan tarkemmin, kun
voimme alkaa näyttää konkreettista ilmettä ja toiminnallisuutta.
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