
Yhteisökysely

1.  

 

Osallistujamäärä: 66

36 (54.5%): kyllä

30 (45.5%): ei

 

 

Onko seurassa mielestäsi riittävästi yhteisöllisyyttä? *

ei: 45.45%

kyllä: 54.55%



2.  

 

Osallistujamäärä: 67
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 ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % Ø ±

Seurassa voisi olla enem… 1x 1,49 1x 1,49 1x 1,49 19x 28,36 2x 2,99 26x 38,81 17x 25,37 5,48 1,39

Seurassa on yhteisöllistä… 5x 7,58 15x 22,73 7x 10,61 15x 22,73 6x 9,09 12x 18,18 6x 9,09 3,94 1,84

Seurassa yhteisöllistä to…28x 42,42 21x 31,82 2x 3,03 12x 18,18 2x 3,03 1x 1,52 - - 2,12 1,31

 

 

3.

 

Osallistujamäärä: 36

Oletko tyytyväinen tämän hetkiseen toimintaan seurayhteisön näkökulmasta? *

Aritmeettinen keskiarvo (Ø)

Standard deviation (±)

1 2 3 4 5 6 7

Jos vastasit äskeiseen kyselyyn, että yhteisöllistä toimintaa voisi olla enenmmän, niin vastaa sitten tähän kohtaan vapaasti
kertoen. Eli millaista yhteisöllistä toimintaa haluasit olevan? (esim. seuraleirejä, koko perheen treenejä, yhteisiä seurailtoja
jne. 1-2 kertaa vuodessa tai kenties mahdollisuuksien mukaan useammin)

Koko perheen tapahtumia (myös muita kuin treenejä, esim retkeilyä) voisi olla ehdolla enemmin. Joukkuekilpailuita ei paljoa
Suomessa ole, mutta niihin pitäisi pyrkiä saamaan joukkue. Näkyvyyttä enemmin MiKV:lle media ja yritys yhteistyön kautta.

Yleisurheilijoiden ja voimistelijoiden välillä ei ole mitään kontaktia, ovat kuin eri seuroista. Seuran puolesta pitäisi tuottaa
mahdollisuuksia oheisharjoitteluun talvella esim. sählyä koko perheelle, kehonhuoltoa, voimistelua tai mitä vain joka ei ole
varsinaista harjoittelua vaan hauskaa yhdessä tekemistä ja avointa lapsista senioreihin.

Enemmän yhteisiä koko perheen tapahtumia, jolloin ihmiset tulis ivat tutuiksi. Myös seuraleirejä ja -tapahtumia urheilijoille.

-

-

-



 

Seuraleirejä esim. Vierumäellä, jossa myös vanhemmille mahdollisuus liikuntaan

Koko perheen tapahtumia/treenejä enemmän. Tapahtumia 2-3x vuodessa.

Seuraleirit voisivat olla hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin. Kuitenkin näen että yhteisöllisyyttä pitäisi olla arjessa. Yhteisiä
harjoitusmahdollisuuksia esim avoimia vuoroja jne.myöskin yhteisöllisyyttä eri ikäisten välillä. Nyt meinaa olla että eri ikäiset
ovat omissa ryhmissään.

Yhteisiä iltoja vaikka jossain laavulla, jossa voisi keskustella esim. lasten edistymisestä ja miten lapsilla menee.

Leiripäivä esim. Kuntotalolla

Saman lajin harrastajien kesken tiiviimpää yhteistyötä.

Korona-aika rajoittaa toimintaa vahvasti

Seuraleirejä, Kuntotalolla kaikkien ryhmien yhteisiä treenejä, Perhetapahtumia

Urheilijoiden kesken enemmän yhteisöllisyyttä kaivataan, ei niinkään perheenjäsenien osalta. Eli urheilijoista pitäisi saada
entistä tiiviimpi porukka, joka kannustaa toisiaan kisoissa ymv. Seuracupin finaalissa huomasi eron moneen muuhun seuraan
tässä asiassa. En tosin osaa opastaa mitä yhteistä tekemistä tai toimintatapamuutoksia harkkoihin esim. tulis i tehdä.

Kaikkea noita ja myös eri ryhmien välistä toimintaa.

seuraleirejä, koko perheen treenit yms. Toki nyt kaikki korona ohjeet estää tollaset ryhmien sekoittumiset. Niin ja
kimppakyytijuttuja vois olla myös.

Urheilijoiden kesken (samaa ikäluokkaa olevien) yhteisiä tapahtumia voisi olla enemmän. Esimerkiksi pelailua,
saunomista&uintia.

Kaikki ehdotukset Hyviä (perhetreeni, leirit jne.)

Koko perheen ja toimitsijoiden tapahtuma keväällä

Yhteisiä seurailtoja ja yhteisiä liikunta-leikkitapahtumia, vanhemmille esim. salibandyn pelausilta tai jotain muuta liikuntaa

leirejä

Seuraleirejä enemmän

Yleisurheilu harjoituksia.

Seurailtoja, toimitsijaopetusta, matalankynnyksen juttuja. Uutena vanhempana kun lapsi urheilee, ei kehtaa tupata mukaan

Seuraleiri

Matalan kynnyksen ja vaivattoman toteutuksen yhteis-/teematreenejä, ehkä hieman jo edistyneemmille urheilijoille.
Nuorimmille joku yhteinen treenileiri (1 pv) jossa 2 tai kolme harjoitusta (Huom. kokonaisrasitus, eli ei liikaa!). Pitopaikka Urski,
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Karkkari (Stadikka on kallis!).

Seurassa voisi olla yhteisiä seurailtoja tai iltapäiviä 1-2 kertaa vuodessa. Tapaamisten ohjelmaan tulis i olla liittää mukaan
aktiivista yhdessä toimimista (ei s iis  vain luentoja tai pelkästään kahvinjuontia).

Voisi olla enempi iltoja missä vanhemmat olis ivat vaikka osan ajasta seuraamassa mitä lapset tekevät niin tulis i tutuksi muutkin
lapset sekä vanhemmat.

Perhetreenejä eri-ikäisille

avoin ja hyvin organisoitu toiminnan ideointipalaveri jossa koko seura laajasti edustettuna mukana (vanhemmat, nuoret,
talkoolaiset, työntekijät, valmentajat)

Edustan seuraa, mutta asun toisella paikkakunnalla, joten vastaaminen ei ole mielkästä. Mutta näin "ullkopuolisen" roolista
katsottuna seurassa on yhteisöllistä toiminaa mukavasti.

Aikuisurheilutoimintaan voisi panostaa enemmän

Jotain toimintaa, joka toisi eri-ikäisiä ja tasoisiakin ihmisiä yhteen ja auttaisi tutustumaan toisiin. Esim yhteiset tietyn teeman
treenit tms?

Esim. seuraleirejä ja perheen tapahtumia

Ehkä enemmän entisten urheilijoiden näkymistä Piikkari-lehdessä soveltuvin osin.

Perheen yhteiset treenit kuulostaa tosi kivalle idealle. Ei kuitenkaan liikaa, koska sitten ei enää jaksa innostaa valtaosaa
perheistä.

Koko perheen treenit.

Moni on kiinnostunut urheilusta, ja valmennuksen saamisesta konkreettisesti esim rata juoksuun.
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