KEIKA JALKAPALLO SEURAKYSELY
Keikan jalkapallojaoston seurakysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2020. Keikan jalkapallojaosto on
kerran aiemmin tehnyt hieman vastaavanlaisen kyselyn, talvella 2016. Nämä kaksi kyselyä eivät kuitenkaan
ole verrattavissa toisiinsa. Vuoden 2016 kyselyssä kysymyksiä oli huomattavasti enemmän, se oli muotoiltu
eri tavalla ja suunnattu kaikille, sekä pelaajille, vapaaehtoistoimijoille ja pelaajien vanhemmille. Nyt
seurakysely suunnattiin selvästi junioripelaajien vanhemmille (joista osa on tietenkin myös
vapaaehtoistoimijoita) sekä erillinen osio pelaajille. Vaikka vertailua vuoteen 2016 ei voi siis tehdä,
tarkoitus on, että nyt tehty kysely voidaan toistaa myöhemmin.

Vastaajia 57, vastausprosentti 21 %.
Pyyntö nettilomakkeen täyttämiseen lähetettiin Keikan jäsenrekisterin perusteella 269
sähköpostiosoitteeseen. Mukaan otettiin vain junioripelaajat.
Todellinen vastausprosentti on todennäköisesti hieman suurempi. Tämä johtuu siitä, että sähköposti meni
joillekin kahteen kertaan, vaikka tätä yritettiinkin karsia.

Mitä kautta KeiKa on löydetty? Useimmiten lapsen kaveri tai perhetuttu on kertonut
Valtaosa (79%) KeiKassa pelaavista on saanut tiedon jalkapalloharrastuksesta joko siten, että
•
•

lapsen kaveri on jo pelannut KeiKassa (44%) tai sitten
asiasta on kuultu ystäviltä tai tutuilta (35%).

Loppuosa on löytänyt KeiKan piiriin monelaisia eri reittejä: joku on tullut mukaan tapahtuman (esim.
päiväkotivierailu tai Keika-päivä) kautta, nähnyt ilmoituksen ilmoitustaululla tai somessa tai nähnyt
”keltapaitoja kentällä pelaamassa”.

Tärkeää oppia liikunnalliseen elämäntapaan lähellä kotia
Kun kysyttiin asteikolla 1 – 4 (1 = ei lainkaan tärkeää, 4 = erittäin tärkeää) sitä, mikä tekee KeiKassa
harrastamisen mielekkääksi, nousi kolme asiaa hieman muita merkittävimmiksi.
•
•
•

hyvä ilmapiiri joukkueessa
liikunnallisen elämäntavan oppiminen
mahdollisuus harrastaa lähellä kotia

Hyvä ilmapiiri oli tärkeää tai erittäin tärkeää käytännössä kaikille. Liikunnallisen elämäntavan oppiminen oli
kuitenkin kaikkein tärkeintä: 98 % vastaajista piti sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Harrastaminen lähellä
kotia oli tärkeää tai erittäin tärkeää 95 %:lle vastaajista. Toki myös lajitaitojen oppimista arvostettiin. Noin
40 % piti sitä erittäin tärkeänä 55 % tärkeänä.

Kun kysyttiin harrastamisen edullisuuden merkitystä tai peleissä menestymistä, eroja syntyi jo enemmän.
Harrastamisen edullisuus oli erittäin tärkeää 42 prosentille ja erittäin tärkeää 39 prosentille (yhteensä siis
noin 81 %).
Peleissä menestyminen jakoi vastaajia eniten. Yhtäältä 12 prosenttia piti sitä erittäin tärkeänä, mutta
samalla 14 prosenttia katsoi, ettei se ole lainkaan tärkeää. Suurin osa jäi siis ääripäiden väliin.
Tässä kaikkien vaihtoehtojen prosentuaaliset jakaumat (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä):
hyvä ilmapiiri joukkueessa
harrastaminen on edullista
mahdollisuus harrastaa lähellä kotia
liikunnallisen elämäntavan oppiminen
mahdollisuus harrastaa useampia lajeja
menestyminen peleissä
lajitaitojen oppiminen
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0
2
0
0
7
14
0
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5
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32
5
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42
9
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42
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4
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30
12
40

Liikunnallisten elämäntapojen opettamiseen on jatkossakin panostettava
Kun kysyttiin (jälleen asteikolla 1 – 4), mitä KeiKalta toivotaan jatkossa, käytännössä kaikki vastaajat
toivoivat edelleen liikunnallisiin elämäntapoihin kasvattamista. Mikään muu toive ei saanut samalla tavoin
jakamatonta suosiota. Seuran vapaaehtoistoiminnan näkökulmasta on huomattava, että noin 62 %
vastaajista oli sitä mieltä, että mahdollisuus osallistua KeiKan toimintaan ei ole lainkaan tai on vain vähän
merkityksellistä. Toisaalta kääntäen: noin joka kolmas on kuitenkin halukas osallistumaan.

Tässä kaikkien vaihtoehtojen prosentuaaliset jakaumat (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä):
lisää kilpailullisuutta
toiminnan laajentaminen eri kohderyhmille (esim. seniorit, sovelta futis jne)
liikunnallisiin elämäntapoihin kasvattaminen
kyläyhteisön yhteisöllisyyden vahvistaminen
mahdollisuuksia osallistua KeiKan toimintaan
jalkapallokesäleiri
iltapäiväkerho
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0
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23
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Pääseuraa ei tunneta
Jalkapallojaosto on osa Keimolan Kaiku ry:tä. Seuran alaisuudessa toimii kaksi muutakin jaostoa, lentopallosekä hiihto- ja suunnistusjaostot. Seuran muuta toimintaa ei kuitenkaan kovin hyvin tunneta. Valtaosa
vastaajista (78 %) katsoi, että tuntee seuran muuta toimintaa vain vähän tai ei lainkaan.
Toisaalta valtaosa vastaajista katsoi, että jalkapallojaoston on myös jatkossa syytä olla osa Keimolan Kaiku
ry:tä. Tätä mieltä oli noin 73 prosenttia vastaajista.

Harrastustoiminta saa kiitosta, mutta myös vaativampia treenejä toivottiin
Vastaajilta pyydettiin myös avoimia kommentteja mistä tahansa jalkapallojaostoon liittyvästä. Tällaisia
avovastauksia oli kaikkiaan kaksikymmentä.
Kuten odotettua, mitään yhteistä linjaa on kovin vaikeaa niistä hakea. Mukana oli myös suoraan tiettyihin
joukkueisiin suunnattua palautetta – tästä informoidaan suoraan ko. joukkueita.
Seuraavassa otteita ja suoria lainauksia avoimesta palautteesta jaettuna kolmeen pääkategoriaan: kiitokset,
moitteet ja toiveet. Osaa vastauksista on toki vaikea sijoittaa selkeästi vain yhteen ryhmään (tai mihinkään
näistä).

Kiitokset:
”Hienoa, että tytöille myös oma joukkue.”
”Hienoa, että selvästi kehitätte toimintaa. Tsemppiä, teette hyvää työtä lasten parissa.”
”Kiitos paljon hienosta valmennustyöstä!”
”Kiitos lasten puolesta mahdollisuudesta tutustua lajiin harrastepohjalta ja lähellä kotia.”
Leikinomaiset harjoitteet auttavat pääsemään mukaan, kun tulee uutena pelaajana.
”Treenit on kivoja, hyvää työtä.”

Moitteet:
Toivottavasti Keika uudistaa nettisivunsa, ne ovat todella huonot.
Liika kilpailuhenkisyys vie motivaatiota keskinkertaisilta pelaajilta.
Pelaajan itsensä mielestä treenit voisivat olla vaihtelevampia. Pelaamista liikaa.

Toiveet:
Lisää paukkuja vapaaehtoisten valmentajien tukemiseen.
”Toivoisin, että jalkapallon harrastaminen harrastemielessä säilyy.”
”Pitäisin seuran matalan kynnyksen seurana.”
Iltapäivätreenit [tarkoittanee koulun futiskerhoja] pari kertaa viikossa.
Lajipäällikkö vastaamaan valmennuksen laadusta ikäryhmästä toiseen.
Toimijoita lisää.
Treenejä eri ikäryhmäjoukkueiden kanssa.
Kokeneille pelaajille vaativampia treenejä.

Pelaajien näkökulma
Myös pelaajille tehtiin kysymyksiä, vastaajia oli 56. Tarkoituksella mitään taustatietoja ei kysytty, joten siitä,
minkä ikäisiä tai missä joukkueessa vastaajat ovat, ei ole tietoa.

Pelaajien mielestä (asteikko 1 – 4, jossa 1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä)
•
•
•
•

pelaaminen on hauskaa – näin sanoi 98 % vastaajista (samaa tai täysin samaa mieltä)
joukkueessa on kivoja kavereita (96 %)
joukkueen aikuiset ovat kivoja (96 %)
opin treeneissä uusia taitoja (93 %)

Näistä Pelaaminen on hauskaa -väittämän kanssa täysin samaa mieltä oli 82 prosenttia vastanneista.
Väittämä, joka jakoi eniten mielipiteitä, oli Harjoituksissa pelataan tarpeeksi. Osa vastaajista oli täysin eri
mieltä (7 %) tai eri mieltä (29 %), vaikka useimmat olivatkin enemmän (34 %) tai vähemmän (30 %) samaa
mieltä.
Tässä kaikkien vaihtoehtojen prosentuaaliset jakaumat (1 = täysin eri mieltä, 4 = täysin samaa mieltä):
1
treeneihin on kiva mennä
2
opin treeneissä uusia taitoja
0
harjoituksissa pelataan tarpeeksi
7
joukkueen aikuiset ovat kivoja
2
minulla on joukkueessa kivoja kavereita 2
pelaaminen on hauskaa
2

2
4
7
29
2
2
0

3
41
48
30
28
28
16

4
53
45
34
68
68
82

Kiusaamista joukkueissa esiintyy, jokaiseen tapaukseen pitäisi pystyä puuttumaan
Pelaajilta kysyttiin myös, ovatko he havainneet joukkueessaan kiusaamista. Myönteistä oli tietenkin se, että
suurin osa ei ollut tällaiseen törmännyt.
Toisaalta kuitenkin kymmenen viidestäkymmenestäkuudesta (10/56) oli kiusaamista havainnut. Tämä on
lähes 20 prosenttia, ja kertoo yksiselitteisesti, että tehtävää on.
Vielä tärkeämpää on, että kiusaamistapaukset käsitellään. Kysely toi esiin, että näin ei aina ole ollut.
Kymmenesta tapauksesta neljä vastasi, että kiusaamiseen ei puututtu.
Tämän suppean kyselyn perusteella on mahdotonta sanoa, millaisia yksittäisiä tilanteita nämä ovat olleet ja
ovatko valmentajat edes huomanneet tai olleet paikalla. Tästä huolimatta tämä on asia, joka on käytävä
läpi jokaisessa joukkueessa.

