
Jäsenkysely tammikuu 2021 - Tulokset

Toteutimme tammikuussa 2021 järjestyksessään kolmannen kausittaisen 

jäsenkyselyn. Vastaajia kertyi tälläkin kertaa mukavat ~150.

Kyselyn tavoitteena on jäsenistön tyytyväisyyden kartoittaminen ja toiminnan 

kehitysajatuksien kerääminen. Ohessa seuratason tulokset joukkueittain. 

Arvosana ”seura” on kaikkien joukkueiden keskiarvo.

Joukkuekohtaiset tulokset toimitetaan kommentteineen joukkueiden 

toimihenkilöiden käyttöön.

HOCKEY CLUB NOKIA



Miten arvioisin joukkueesi urheilutoiminnan laatua?

5 = Erinomainen
4 = Hyvä
3 = Keskitaso
2 = Heikko
1 = Huono



Joukkueen harjoitusmäärä on mielestäni

5 = Aivan liikaa
4 = Hieman liikaa
3 = Sopiva
2 = Hieman liian vähän
1 = Liian vähäinen



Joukkueen yleinen ilmapiiri on

5 = Erinomainen
4 = Hyvä
3 = Keskitaso
2 = Heikko
1 = Huono



Joukkueen toimihenkilöiden tekemä tiedoitus vanhempien suuntaa oman joukkueen asioista

5 = Erinomainen
4 = Hyvä
3 = Keskitaso
2 = Heikko
1 = Huono



Harrastuksen kustannustaso on toiminnan tasoon suhteutettuna mielestäni

5 = Aivan liian kallis
4 = Hieman kallis
3 = Sopiva
2 = Melko edullinen
1 = Edullinen



Olisitko tai olisiko Lapsesi halukas harrastamaan jääkiekkoa hieman matalammalla 
intesiteetillä ns. höntsyjoukkueessa.

3 = Osallistuisin varmasti höntsytoimintaan
2 = Osallistuisin ehkä höntsytoimintaan
1 = En osallistuisi höntsytoimintaan

Lisäkysymys vuonna 2021. Kysymyksellä 
tarkoitus kartoittaa tarvetta useamman 
ikäluokan ns. höntsytoimintaa. 
Höntsytoiminta olisi ei tavoitteellista 
toimintaa matalammalla harjoitusmäärällä ja 
kustannustasolla.



Seuran tiedotus jäsenilleen on tasolla

5 = Erinomainen
4 = Hyvä
3 = Keskitaso
2 = Heikko
1 = Huono



Seuran tarjoama toiminnallinen tuki joukkueille on tasolla (toimihenkilöiden vastaukset)

5 = Erinomainen
4 = Hyvä
3 = Keskitaso
2 = Heikko
1 = Huono



Kuinka olemme onnistuneet Korona-tiedotuksessa ja toiminnan järjestämisessä poikkeusaikana?

Korona linja 
ollut aika tiukka 

Tapparaan ja 
Ilvekseen 

verrattuna.

Tiedotus on 
ollut selkeää 

ja ei ole 
sortunut 

arvailuihin..

Erittäin 
hyvin.

Ihan hyvin, 
osalla hallin 

joukkueista ei 
maskeja ole 

tosin käytävillä 
ollut.

Seura on noudattanut 
hyvin tiukasti annettuja 

suosituksia.
Toiminnan järjestäminen 
poikkeusoloissa sujunut 

mallikkaasti.

Asiat hoidettu hyvin. Se 
näkyy vastuullisena ja 

ohjeitten mukaan 
toimimisella treeneissä, 

niitä ennen ja niiden 
jälkeen.

Hyvin on mennyt. Tiedottaminen on 
vaikeaa, kun päättävien (kunta, 
jäähalliyhtiö) tiedottaminen ja 

päätökset venyy.
Mielestäni hyvä, että seura 

noudattaa ja odottaa ohjeistuksia. 
Onhan tämä kurjaa aikaa, mutta 

kaikille samaa ja kaikkien toivoisi niitä 
noudattavan.

Hyvin. Vaikka vaikeaa välillä on, 
kun odotetaan milloin 

kaupunki/jäähalliyhtiö päättää 
omista linjoitsaan. Pirkanmaalla on 

kuulostanut, että ei säännöistä 
piitata. Hyvä että seura toimii 
oikein. Vaikka se tylsää onkin, 
mutta korona tekee kaikesta 

tylsää..

Näissä olosuhteissa 
seura on mielestäni 

hoitanut tiedotusta ja 
toimintaa (sikäli kun on 
saanut) erinomaisesti.

Tosi hyvin. Eri 
tilanteissa on hyvä ollut 
huomata että seura on 
reagoinut nopeasti ja 
linjannut asioita ettei 
yksittäisen joukkueen 

ole tarvinnut alkaa 
soveltamaan.

Erittäin hyvin. 
Valmennuspäällikön ja 

junioripäällikön  
suuntaan isot kiitokset 

miten on hoitanut 
valmentajien suuntaan 
asioita koronan aikana..

Mielestäni seura on 
toiminut epäselvässä 
tilanteessa niin hyvin 

kuin mahdollista...

Heikosti. 
Tietoa tulee todella 

paljon keskeneräisistä 
asioista, linkkejä eikä siis 

olla seurana otettu 
askelta eteen vaan jääty 

muiden tahojen jakamien 
tiedotteiden taakse.

Tiedotus on 
ollut selkeää, 
ja toiminta on 

järjestetty 
hyvin.

Tiedotus on 
toiminut hyvin 

tilanteen 
haasteellisuudesta 

huolimatta 
joukkueessa ja 

seurassa.

Varsin hyvin. 
Päätöksiä on 

tehty nopeasti 
ja 

vastuullisesti.

Todella 
hyvin!

Hyvin.

Erittäin hyvin 
mielestämme.



Vapaa palaute seuran hallitukselle.
Kiitos taas kerran. 
Hyvin onnistuttu ja 

tehty edelleen 
laadukasta jääkiekkoa 

Nokian suunnalta 
näytiksi muualle 
Pirkanmaalle ja 

Suomeen.

Hallitustyöskent
ely on 

parantunut 
merkittävästi 
viimeisen 5 

vuoden aikana.

Enemmän pitäisi näkyä 
paikallislehdissä. Sinne 

suuntaan 
"tuputtautumista".

Seurassa on liian tiukka ilmapiiri valmentajien kesken. Laji on liian kilpailuhenkistä ja liian 
tavoitteellista nuoremmille ikäluokille (10-12 vuotiaata). Mielestäni vanhempaan D:n asti 

pitäisi pystyä harjoittelemaan muidenkin lajien kanssa, jos siihen haluaa. Tämä lisää 
monipuolisuutta lajitaitoihin ja kehittää samalla fysiikkaa. 

Tässä ikää ei pitäisi olla tavoitteena tiettyjen seurojen voitto (suurien seurojen 
Ilves/Tappara) vaan hauskanpito. Mielestäni pitäisi enemmän keskittyä omaan seuraan ja 
omiin junnuihin, toisin kuin verrata seuraa isompii seuroihin, joilla on isommat resurssit. 

Pitäisi olla ylpeä, että HC on pienempi seura, joka pystyy tuottamaan pelaajia hyvälle 
tasolle ja vanhemmissakin haastaa näitä isoja seuroja. Isojen seurojen pokkurointi tulisi 
lopettaa ja keskittyä omaan tekemiseen, jos seuralla halutaan tulevaisuudessakin pitää 

hyvä maine.
Omia pelaajia tulisi enemmän kannustaa pitämään hauskaa ja nauttimaan pelistä. Tällä 
tahtia pelaajien into tapetaan ennenkuin he ovat 15 vuotiaita, koska valmennukselta ja 

pelaajilta vaaditaan liikaa.

Minulla on ihanat valmennettavat, joista voi kehittyä hyviäkin pelireita, joten niistä haluan 
pitää kiinni.

On erittäin hyvä, että 
nuoremmillakin junioreilla on 

mahdollisuus saada mv-
valmennusta.

Aina täytyy muistaa, 
että tämä on lasten 

harrastustoimintaa ja 
lapsi on keskiössä..

Peruuntuneen gaalan tilalla 
esitetty videokooste kauden 
palkituistaa oli todella hyvä! 
kiitos tekijöille. toivottavasti 
saa jatkoa (vaikka jatkossa 
järjestettäisiin myös gaala).

Hyvää työtä, tsemppiä 
puurtamiseen vaikeina 

aikoina.

Vaikeista ajoista 
huolimatta, olette 

jaksaneet pitää 
positiivista ilmapiiriä 

yllä. Kiitokset!.

Jatketaan hyvää toimintaa 
vaikeuksista huolimatta. 

Varmasti ollaan yksi 
suomen parhaista 

kasvualustoista junnuille.

Seuravaatetila
ukset tai 

paremminkin 
toimitukset ei 

ole oikein 
mennyt 
putkeen

Kiekkokoulu 
todella upeasti 
vedetty!!!!!!!



Vapaa palaute koskien kaikkia seuratoimijoita 

2012 
valmentajat ja 
toimihenkilöt 

ovat hyviä 
kaikki.

Kiitos, teette 
arvokasta 

työtä!

Outi Suoranta 
ansaitsee 

tunnustusta!Erityiskiitos jojo Outille ja pv 
Jussille toiminnastanne tällä 

haasteellisella kaudella!

Lisäksi erityiskiitos valmentaja 
Jesse Pärssiselle, joka on ollut 

meidän lapsen mielestä 
huippuvalmentaja!

Suuri kiitos koko hc08-
porukan valmennus- ja 
toimariporukalle! Ootte 

huikee sakk

Kiitokset 
valmennuspäällikö

lle aktiivisesta 
toiminnasta 
joukkueiden 

arjessa.

Toivoisi valmennuksilta 
suunnitelmallisuutta, 

jos lapsi pelaa eri 
ikäryhmissä. Että tieto 
olisi aiemmin kuin ed. 

iltana (toki 
sairastapaukset ym

Tiina Heikkilä on hoitanut hienosti - 10 
syntyneiden tiedotuksen ja joukkueen 

johto tehtävät. - 10 joukkueen 
valmennus on ollut toimivaa ja kaikki 
valmentajat ottavat lapset huomioon. 
Lapsi itse kehuu harjoitusten ja pelien 
jälkeen erityisesti valmentaja "Leksaa" 
(en valitettavasti muista koko nimeä) 

Leksa kuulemma "aina juttelee, kyselee 
kuulumisia ja on aina tosi ystävällinen"

2010 joukkueesta ei voi nostaa ketään 
yksittäistä henkilöä jalustalle. 

Valmennuksesta kaikki on osallistunut 
aktiivisesti harjoitustoimintaan. Jojo ehtii ja 

jaksaa organisoida myös ihailtavasti 
joukkueen toimintaa muiden kiireiden 

lisäksi. Huollosta kiitokset Paulille ja Petelle 
ahkerasta luistinten teroittamisesta. 

Taustalla tietenkin joukkueen raha-asioista 
huolehtii Jutta kaikessa hiljaisuudessa..

Kiekkokoulun vetäjät 
ansaitsevat 

palkinnon. Siellä 
luodaan se 

harrastuksen ilo.

Joukkueen huolto, esim 
teroitus palvelu pelaa hyvin. 

Valmennus voisi antaa 
positiivista palautetta joskus 

ehkä enemmän, 
huumorikaan ei kielletty..

Meidän joukkueen 
"huoltajatytöt" Kuten 

itseään nimittävät ovat 
kyllä 10+ henkilöitä.

Seurassa 
hyvä fiilis

Janne Riikola! 
Huipputyyppi josta 
huokuu kannustus 
ja tekemisen ilo!

Iso kiitos 2013 
syntyneiden 

joukkueen huollolle 
että pidätte poikien 

luistimet terässä

. Tuomas Salmela, 
laittaa kroppaa 

likoon nuorimman 
ikäkausijoukkueen 

ja 
kiekkokoululaisten 

puolesta

Hyvää työtä 
koko 

rintamalta!

Huoltajille 
tsemppiä 
ja kiitos!

Hälli ja 
Paananen!

Joukkueen toimihenkilöt ovat 
joutuneet tekemään poikkeus 

aikana suuren määrän 
ns.ylimääräistä työtä.

Tästä johtuen toiminta on pysytty 
pitämään laadukkaana ja 

turvallisena.
Iso kiitos tästä..

Janne 
Vesa!

Malttia ja toimitaan hyvällä 
maulla pelitilanteissa. 
Onneksi en ole hc:lta 

ylilyöntejä tavannut. Muilla 
junnujoukkueilla niitä on 

valitettavasti ollut.

Erityiskiitos valmentaja Leo 
Huurneelle pelurimme puolesta, 
joka koki Leon valmennustyylin 

erittäin positiivisena!
Iso kiitos myös koko hc10-ryhmän 

valmennukselle ja toimariporukalle 
toiminnastanne joukkueen eteen!!Tumppi Salmela, 

hienosti hoituu 
kiekkokoulu, U7 ja 
U8 vaikka korona 

kiusaa



Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!


