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Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013
Vastaaja määrät:

 Seurakysely pelaajille ikäluokat B-00
 Vastaajia 42 pelaajaa

Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013

 Pelaajien antama arvosana
Kiekkohait ry toiminnalle 8,0
 Jakauma joukkueittain:

Seurakysely yhteenveto kevät 2013
 Aikuisia vastaajia 148hlöä







Vanhempia 101 vastaajaa
Joukkueenjohtajia 7 vastaajaa
Rahastonhoitajia 5 vastaajaa
Valmentajia 16 vastaajaa
Huoltajia 12 vastaajaa
Kioskivastaavia 7 vastaajaa

Seurakysely yhteenveto kevät 2013
 Onko lapsesi viihtynyt joukkueessa? (1-5)
 Keskiarvo: 4,45 (hajonta 2-5)

 Tunteeko lapsesi kuuluvansa ryhmään?
 Keskiarvo: 4,43 (hajonta 2-5)

 Onko joukkueessa esiintynyt kiusaamista?

 Kyllä 44 – Onko asiaan puututtu/onko asia selvitetty? Kyllä 37, Ei 7
 Ei 104

 Kohdellaanko joukkueessa kaikkia pelaajia tasa-arvoisesti?
 Keskiarvo: 3,75 (hajonta 1-5)

 Millainen on vanhempien välinen yhteishenki joukkueessa?
 Keskiarvo: 3,83 (hajonta 1-5)
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 Oletko ollut tyytyväinen joukkueen tiedonkulkuun?
 Kyllä 124
 Ei 24

 Käytkö seuraamassa lapsesi harjoituksia? (1-5)
 Keskiarvo 3,3 (hajonta 1- 5 en koskaan - lähes aina)

 Käytkö seuraamassa lapsesi pelejä?
 Keskiarvo 4,3 (hajonta 1- 5 en koskaan - lähes aina)

 Onko kausimaksu toiminnan määrään ja laatuun nähden sopiva?
 Keskiarvo 4,0 (hajonta 1-5 ei ole sopiva – on täysin sopiva)
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 Vanhemmista seuran jäseniä on vain 22hlöä (79hlöä ei ole)
 Vanhemmista 14 haluaisi joukkueen toimihenkilötehtäviin
 Vanhemmista 7 haluaisi vaikuttaa seurassa enemmän
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Risut:
Pysytään sanojen ja päätösten takana hallitusta ja yksittäistä toimijaa myöten.
Ei muuteta linjauksia ja suuntaa jatkuvasti.
Liian vähän vapaaehtoisia mukana.
Enemmän avoimuutta, vaikka sillä tiellä jo ollaankin.
Enemmän miettimistä ja kunnon suunnittelua, jotta ei tule esim pelaajien lopettamsiia niin
paljon.
Jos ikäluokassa pelataan kahdella joukkueella, raha-asioista oltava tarkka!
Tasapuolisuutta. Valmentaja valitsee joukkueen. Muut toimihenkilöt tyytyvät siihen.
Yhteydenpito hidasta ja ylimalkaista. Jos jää ulkopuoliseksi pysyy myös ulkona.
Risut tulevat joukkueiden uusista kokoonpanoista. Aina se ei ole lapsen kannalta hyvä juttu
nousta oman ikäisiin , varsinkin kun porukka ei ole entuudestaan tuttu. Asiaa kannattaa
pohtia , monelta eri kantilta. Toki se on myös uusi voimavara , joka vahvistaa lapsen
itsetuntoa.
Seuran johdon toiminnassa harmittaa painostus erilaisiin hankkeisiin, joiden tarkoitus on
tukea aikuisten harrastustoimintaa.
Puutteellisessa tiedottamisessa ne joukkueen suurimmat ongelmat kiteytyvät tämän
kauden osalta.
Jos pystyisi jotenkin aikaistamaan, hyvin myöhäisiä treenejä on ollut viime aikoina,
päättymisaika jopa klo 21.45!
Valmennus puoleen jotain ruisketta ja tasapuolisempaa kohtelua aina ajoittain?
Joukkueen valmentaja asia on ollut erittäin epäselvä jonkin aikaa. Se ei ole ollut pojille
reilua.
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 Ruusut:
 Kesäharjoitteluryhmien perustaminen ajoissa on edistystä!
 Menty paljon eteenpäin: mm. juniorikiekko alkaa olla hyvässä hanskassa (valmennuspäällikkö) ja
ikäkausivastaavat.
 Valmennus, huolto ja joukkueenjohto on toiminut hyvin.
 Asiat on hoidettu hyvin seuran puolesta.
 Seuratoiminta on mennyt eteenpäin edellisvuodesta.
 Joukkueen toiminta mukavaa ja mielekästä, sekä junnujen että vanhempien tasolla.
 Ruusuja aktiiviselle seuralle.
 Jojo, huoltajat hyvää työtä.
 Ruusuja suhtautumisesta lapsien pelaamiseen. Lapset ovat vielä lapsia! Ei liian tiukkaa käskyttämistä ja
peli- ilon pilaamista. Ei liian suuria tavoitteita, että saadaan mahdollisimman paljon nuoria pidettyä
jääkiekkoharrastuksen parissa ja kausimaksut siedettävällä tasolla.
 Suuri kiitos ja kumarrus joukkueen valmennus- ja huoltotiimille innokkuudesta ja panostuksesta sekä
määrätietoisesta toiminnasta ja kaikkien poikien tasapuolisesta kannustamisesta.
 Iso kiitos toimihenkilöille, jotka jaksavat organisoida asioita ja mahdollistavat tämän kaiken.
 Iso käsi kaikille toimihenkilöille ja valmennukselle jotka tuntuvat todella sydämestään panostavan
lastemme harrastukseen koska he tekevät sitä kuitenkin ilman palkkaa.
 Tehdyt muutokset ensikaudelle loistavia joukkuejakojen/siirtojen suhteen.
 Lämmin kiitos kaikille, jotka jaksavat oman työnsä ohella tehdä tärkeää työtä lasten liikunnan parissa.
 Jääkiekko on hyvä harrastus ja todella kiinnostavaa on seurata pelejä mitä isommiksi nuoret kasvavat.
 Joukkueessa tehtiin paljon (demokraattisia) päätöksiä yhdessä vanhempien kanssa, hyvä niin. Myös
tehtävät jakaantuivat melko tasaisesti vanhemmille.
 Hyvä, että kysellään myös palautetta.
 Seuran toiminta rahastonhoitajien ohjeistuksessa ja sääntöjen selkeyttämisessä oli loistavaa. Kiitos!
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 Ideat:
 Enemmän vielä taitojäitä, esim. hyökkääjille maalintekojäitä, mokkejäitä, puolustajille omia
jäitä, joissa esim. edustuksen puolustajia näyttämässä mallia.
 TPS:n yhteistyötä kannattaisi kehittää edelleen, sieltä taitovalmentajia meidän jäälle,
meidän pelureita joskus Turkuun harjoittelemaan, tepsin paitaan harkkapelejä pelaamaan?
 Seurassa pitäisi olla jonkinlainen valmennuslinja, minkä ikäisenä harjoitellaan ja mitä.
Malliharjoituksia ja jonkinlainen ohjaamisen malli asteittain. Nykyisellään joka joukkueen
valmentaja vetää omaa näkemystään jääkiekosta.
 Yhteisiä tilaisuuksia koko seuralle! Kauden päätös voisi olla hyvä.
 Maalivahtijäät säännöllisiksi, kauden alusta kauden loppuun asti.
 Enemmän talkootyötä joukkueissa, joka toisi enemmän rahaa niin kuukausimaksut
pienenisi. Voisi bussimatkat jne maksaa talkoorahoilla.
 Seuralla voisi olla myös vanhemmille tarkoitettuja teemallisia tapaamisia, joihin voisi
osallistua kaikki vanhemmat riippumatta missä joukkueessa lapsi pelaa.
 Joukkueella voisi olla lisäharjoituksia pelaajille, jotka tarvitsevat enemmän
henkilökohtaista valmennusta.
 Hyväksi koettuja juttuja ja tapoja voisi jakaa joukkueiden kesken.
 Tiedonkulkua pitäisi vähän joukkuetasolla lisätä
 Toivoisin myös, että Kiekkohait pystyivät jotenkin vaikuttamaan kouluissa järjestettyyn
lajivalmennukseen tulevana kautena.
 Seuran pitää tarkentaa vielä seuran sisäisiä pelisääntöjä erialueilla, jotta kaikki joukkueet
toimivat samojen sääntöjen mukaan.
 Valmentajien vaihtoviikot!
 Enemmän mahdollisuuksia harjoitella oman tasoisissa ryhmissä esim. eri ikäluokkien välillä.
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 Vastaajia 148hlöä
 Seuran toiminta sai arvosanan:







Vanhempia (101 vastaajaa) 7,8
Joukkueenjohtajia (7)
7,7
Rahastonhoitajia (5)
8,0
Valmentajia (16)
8,0
Huoltajia (12)
7,9
Kioskivastaavia (7)
7,9

Kokonaisarvosana 7,85

