
Aikuisliikkujat 

Miten aikuisliikunnan laadukkuus näkyy mielestäsi seuran toiminnassa? (Kaikki 

vastaajat) 

• Valmennus on osaavaa ja ammattitaitoista 

• Hyvin järjestettyinä turnauksina 

• Harjoitukset ovat monipuolisia 

• Harrastajia 25 yli 50v. 

• Harrastavien määrä hyvällä tasolla 

• On eritasoisia peliryhmiä 

 

Suosittelisin seuran aikuisliikunnan toimintaa muille - Kyllä, miksi (Kaikki vastaajat) 

• Helppo tulla hyvä henkiseen ja avoimeen porukkaan 

• Pieni kynnys harrastamaan 

• Reilu meininki 

• Pysyy ihminen kunnossa. 

• Oman ikäryhmän toiminnassa on hyvä henki, ei liian vakavaa 

• Antaa energiaa ja iloa arkeen 

• Joukkuehenki on mahtava, joukkueeseen on helppo tulla ja aina on kivaa 

• Pysyy kunnossa 

• Hyvä tiimi 

• Todella hyvä sosiaalinen tapa kohentaa kuntoa 

• On hyviä eritasoisia ryhmiä ja tulee hyvä hiki joka treenien jälkeen 

• Kunnossa pysymiseksi, tulee hyvälle tuulelle 

• Mukaansa tempaavaa 

• Hyvä valmentaja ja joukkue, joka ottaa porukkaan mukaan 

 

Muita ajatuksiani seuran aikuisliikunnasta (Kaikki vastaajat) 

• Seura arvostaa kaikkien harrastajien osallistumista ja panostaa siihen! 

• Ikämies sarja lätkää lähikuntien kanssa. 

• Mitä vanhempaa porukkaa sitä parempi henki toiminnassa, turha kilpailullisuus jo 

jätetty pois 

• Harjoituksia voisi olla enemmän kuin kerran viikossa naisten joukkueella 

• Hyvää tekemistä. 

• Erittäin hienoa, että aikuisiällä pääsee vielä aloittamaan jääkiekkoharrastuksen. 

Parasta liikuntaa!!! 

 

 

 

 

 

 



Vanhemmat 

Mistä aiheesta toivoisit, että seuraavassa  pelisääntöpalaverissa keskusteltaisiin? 

(Kaikki vastaajat) 

• En osaa sanoa 

• Hyvän joukkuehengen luomisesta. Positiivisuutta kehiin! Tasavertaisia 

joukkuejakoja niin pysyy mielenkiinto kaikilla pelata. 

• Alkulämmöt tai edes syy miksi niitä ei ole? Jos valmentajat eivät ehdi, eikö tavaksi 

voisi ottaa, että pelaajat juoksisivat kentän ympäri aina ensin harkkoja tai 

valmentajat antaisivat liikkeet mitä tehdä ennen harkkoja. 

Lisää harjoitusjääaikaa. 

• Peliaika, harjoituksiin osallistuminen 

• En muista että olisin ollut mukana tällaisessa? 

 

Muita terveisiä seuralle (Kaikki vastaajat) 

• Olette hyvä ja kannustava seura harrastaa. Seurassanne on tervetullut olo ja 

kaikessa autetaan, missä tarvetta on. 

• Pelaamisen opettaminen on jäänyt yksilötaitojen kehittämisen varjoon. 

• Kiitos, kun saamme harrastaa jääkiekkoa! Kiitos myös hyvästä ilmapiiristä 

harrastuksen parissa! 

• Sujuvaan, yhtenäiseen tiedottamiseen tulisi panostaa. Ei viime tipassa tiedoteta, 

kun olet sen jo "kyliltä" kuullut. Kaikkien mukaan ottaminen tasavertaisena, konkarit 

antavat tilaa uusille ilman nokan nostamista ja tiedottamista miten he osaavat ja 

tekevät. Olemme kaikki samalla viivalla ja saman asian äärellä tekemässä työtä! 

• Enemmän saisi olla joukkueen järjestämiä palavereita vanhemmille kasvokkain ettei 

vain puhelimen välityksellä. Olisi myös hyvä, jos joukkueen toimihenkilöt jotenkin 

esiteltäisiin että tietää mitä kukakin tekee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lapset 
 

Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? (Kaikki vastaajat) 

• Treenit, kaverit 

• Jääkiekko 

• Liikkuminen 

• Lätkä itsessään. 

• Jääkiekko, kun saa olla harkoissa ja lämiä. 

• Näkee kavereita, on kivaa ja liikunnallista 

• Pelaaminen 

 

Mikä urheiluharrastuksessa on tylsää? (Kaikki vastaajat) 

• Oheiset 

• Kun ärsytetään 

• Odottelu 

• Kun ei voita 

• Aikaiset aamuheräämiset kisareissuihin. 

• Liian vähän harkkoja. 

• On tylsää herätä viikonloppuna aikaisin harjoituksiin, kun on vapaata 

• Ei mikään 

 

 

Nuoret 

 
Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? (Kaikki vastaajat) 

• Laji ja kaverit 

• Joukkue 

• Kaverit ja pelit/pelimatkat 

• Vauhti ja joukkue 

• Voittaminen ja onnistuminen 

• Se että tulee onnistumisia joukkueena ja yksilönä 

• Ottelut 

• Näkee kavereita ja pääsee liikkumaan 

• On jotain tekemistä 

• Kun menestyy 

• Kun pääsee urheilemaan ja peleihin.Myös kun pääsee näkemään kavereita 

• Koska olen löytänyt lajin, jossa viihdyn ja pärjään. 

• Saa urheilla porukassa. 

• Itsensä ylittäminen 

• Hiki 

• Kaverit ja naiset 

• Siellä on kiva käydä 

• No saanut kavereita 

• Ehkä nuo matkat 

• Kaikki 

• Liikkuminen ja kaverit 



• Pelaamine 

• Onnistuminen on kivaa, ja siitä tulee hyvä olo. Treeneissä on kivaa. 

 

Mikä urheiluharrastuksessa on epämieluisinta? (Kaikki vastaajat) 

• Ei mikään 

• Yksinäisyys 

• Loppulämmöt 

• Ei ole 

• Häviäminen ja epäonnistuminen 

• Liian vähän pelaajia pienillä paikkakunnilla 

• En pidä joukkueen valmentajasta 

• Entiä 

• Tiukat tappiot 

• Kun pelejä on liian vähän 

• Valmentajat eivät aina ole samaa mieltä siitä, mitä pelaajalta odotetaan. 

• Jos ei saa maalia. 

• Pilkkaaminen 

• Ei mikään 

• ei jaksa aina lähtee treeneihin 

• Juokseminen 

• Se kun joukkue kaverit haukkuu 

• Ei mikään 

• Samat pukuhuoneet tytöillä ja pojilla 

• Joskus ei vaan jaksa jos on ollu koulussa rankka päivä 

• Ei mikään. 

 

 

Seuran toimihenkilöt 
 

Mihin suuntaan näet, että seuraa tulisi tulevaisuudessa kehittää? (Kaikki vastaajat) 

• Uusia nuoria kannustaa mukaan. Markkinointia lähikuntiin. Lähikuntien joukkueitten 

yhdistämistä. 

• Enemmän yhteistyötä joukkueiden kesken. Esim valmentajavierailut toisessa 

joukkueessa. 

Seuran sisäiseen koulutukseen sitoutumiseen porkkanoita. 

Esim. Kurssi päättyy mahd. liigaottelun seuraamiseen paikanpäälle. 

Sisäisen koulutuksen lisäksi rohkaisua/motivointia liiton koulituksiin. 

• Olisi hyvä, jos eri pelipaikkoja pelaaville olisi omaa täsmäharjoittelua - esim. 

pakkiharkkaryhmä, hyökkääjäharkkaryhmä jne. Ja olisi hienoa, jos jokainen isompi 

kiekkoilija saisi pienemmästä kiekkoilijasta oman kummikiekkoilijan. Nuoria 

harrastajia itseään voisi kuulla enemmän päätöksenteossa ja toiminnan 

suunnittelussa - esim. joka joukkueesta pelaajaedustaja seuran alaiseen PK 

pelaajavaltuustoon tms. Seura voisi säännöllisesti, esim. kuukausittain jotenkin 

palkita/huomioida seuralaisiaan, esim. joka kuukaudelle eri palkitsemisperuste. 

• Junioreihin ja valmentajien ammattitaitoon, heidän jaksamiseen ja innostamiseen. 

Olen kiitollinen kaikille valmentajille! Heille voimia! 



Miten toimimalla seura voisi kiinnostaa uusia jäseniä? (Kaikki vastaajat) 

• Edullisilla kk maksuja. Välineitten kierrätystä edullisesti. Ammattitaitonen 

ohjaaja,valmennus. Hyvä perehdyttäminen uusille toimihenkilöille 

• Kouluvierailut/ ohjatut tekemiset jäällä. 

Näkyvyyttä paikallislehden kanssa. 

Kaikki tekeminen aina hieman paremmaksi. 

Sateenvarjona olemiseen lisää yhteistyötä ja mahdollisia seuravierailuja 

keskusteluineen. 

• Hyvät koulutus- ja virkistysedut vapaaehtoisille toimareille. 

• Saattamalla jääkiekon harrastus saman hintaiseksi esim. hiihdon, lentopallon, 

salibändyn, ym. lajien kanssa. Kaupungeissa eri lajien harrastajat ovat tosi 

eriarvoisessa asemassa hinnallisesti. 

• Yhteishenkeä kohottamalla. Koko seuran yhteistä toimintaa ympäri vuoden ei vain 

palkintojenjako tilaisuuksia. Osallistamalla kaikkien pelaajien perheitä, kun saadaan 

yhteishenkeä niin kaikkien on helpompi tulla talkoisiin yms. seuran toimintaan. Eikä 

vain ne tietyt, jotka tietävät kaiken eivätkä huoli uusia mukaan vaan ottavat kunnian 

kaikesta. Tiedottaminen hyvällä aikataululla tärkeää! Ei viime tingassa mitään 

ehditä! 

 


