
Aikuisliikkujat 

Miten aikuisliikunnan laadukkuus näkyy mielestäsi seuran toiminnassa? (Kaikki vastaukset) 

• Kyllä tuntuu siltä että kaikissa asioissa mennään junnujen ehdoilla vaikka 
aikuisharrastajien määrä on iso 

 

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

• Rento meininki 
• Mukava harrastus 

• Iloista reipasta liikuntaa aivan mahtavassa sakissa 

• Hyvä ilmapiiri  helppo tulla mukaan, ammattitaitoista, sitoutunutta valmennusta 

• Helppo tulla matalalla kynnyksellä ja kehittyminen mahdollistetaan vaikka olisi vasta 
aloittelija 

• Kiekkossa on mukava ryhmä jonka kanssa harrastaa 

• Saa elinikäisiä ystäviä 

 

Muita ajatuksiani seuran aikuisliikunnasta (Kaikki vastaukset) 

• Ikävää olla poissa harrastamasta koronan vuoksi! 
• Aikuisliikkujat ovat myös maksavia kuntoilijoita ja heitä on jatkossa paljon suhteessa 

junnuihin ja näin ollen tulisi enemmän huomioida toiminnassa 

 

Vanhemmat 

Mistä aiheesta toivoisit, että seuraavassa  pelisääntöpalaverissa keskusteltaisiin? (Kaikki 

vastaukset) 

• Mikä on pelisääntöpalaveri? Valmentajien tiedotusta voisi olla enemmän, nyt ei 
yhtään. 

• Jos joku asia kaiverruttaa vanhempia/pelaajia niin otettava heti se puheeksi. 
 

Muita terveisiä seuralle (Kaikki vastaukset) 

• Kiitos paljon työstä lasten tärkeän harrastuksen eteen haastavan kauden aikana. 
Toivon seuran jatkossa huomioivan mahdollisista erityisjärjestelyistä (kauden aikana 
olleet rajoitukset jne.) johtuvien haasteiden vaikutuksen nimenomaan lapsiin ja 
harrastuksen mielekkyyteen. Aikuisten läsnäolo on tärkeää ja rajoitusten vuoksi sitä 
on jouduttu rajoittamaan ja se näkyy erityisesti siellä lasten keskuudessa ja 
harjoituksissa negatiivisesti. 

• Hienoa toimintaa vauvasta vaariin. Pienelle lapselle (5v) turvallisia aikuisia, 
mukavaa tekemistä, asiantuntevaa opastusta lajin saloihin. Korona rajoitukset otettu 
hienosti koko ajan huomioon. Lapsi on nauttinut jokaisesta harrastekerrasta ja 
innolla ollut mukana. Kiekkokoulun vetäjät ovat suuresta osallistujamäärästä 
huolimatta pystyneet ottamaan jokaisen harrastajan vanhempineen huomioon.  

• joukkueen viestintä toimii hyvin, valmentajat ovat kehittyneet mm. lasten 
kannustamisessa, palaute otetaan vastaan ja asioihin puututaan. 

• Ihan hyvä henki joukkueiden kesken  
• Jatkakaa tällä hyvällä sykkeellä 

 

 

 

 



Lapset 
Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? (Kaikki vastaukset) 

• Luistelu 

• Leikit 
• Jääkiekossa parasta on kaikki 

 

Mikä urheiluharrastuksessa on tylsää? (Kaikki vastaukset) 

• Ei mikään 

• Pitää aina mennä kuuntelemaan 

• Ei mikään 

 

Nuoret 
Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? (Kaikki vastaukset) 

• voittaminen 

• pelit ja kaverit 
• Pelit 
• Vähä kaikki 
• Pelit 
• Kun pääsee pelaamaan 

• että voin olla kavereiden kanssa ja saan sopivasti liikunta. 
• Pelaamien 

• Kaikki 
• Saan liikuntaa, säännöllisyys harjoituksissa. 
• Maalit 
• Taitojen parantuminen. 

 

Mikä urheiluharrastuksessa on epämieluisinta? (Kaikki vastaukset) 

• häviäminen 

• Kaikki jään ulkopuolinen 

• En tiedä 

• Ei oikein mikään 

• En viitti sanoo 

• Moni asia 

• ei ole mitään semmosta 

• Ei mikää 

• En ole saanut kavereita.  
• Kivut 
• Ei ole omanikäisiä. 

 

Seuran toimihenkilöt 
 

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

• Harrastetoimintaa lasten ja nuorten osalta tulisi kehittää 

• Amatööreihin. 
• Yhteisjoukkueitten luominen lähikuntien kanssa~ 

• Yhteistyötä ympäristön seurojen kanssa. Harrastamisen mahdollisuuksia lisää, eli ei 
välttämättä kilpaurheilua kaikille. 

 

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

• Olemalla aktiivinen ja laadukas toimija paikallisesti sekä alueellisesti. Markkinointiin 
tulee panostaa ihan oikeita euroja, kun uusien ryhmien rekryt käynnistyvät 

• Alemman osaamisen turnauksia ja harjoittelua lisää. 

• Sen eteen on tehty töitä. Lajin kokeilun kustannuksia pitäisi saada alas. 


