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TYYTYVÄISYYSKYSELY  
 
Salon Vilpas Koripallo ry:n junioritoiminnan tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2013. 
Tyytyväisyyskyselyllä haluttiin selvittää, miten seuran laatukäsikirjaan ja Vilpas-aapiseen 
kirjatut junioritoiminnan tavoitteet, toiminta-ajatukset ja arvot ovat toteutuneet. Lisäksi 
kyselyllä haluttiin selvittää seuran tiedotuksen toimivuutta ja internet-sivujen käyttöä. 
Tavoitteena on, että seuran toiminnassa mukana olevat voivat osallistua seurakehittämiseen 
sekä vaikuttaa seuran tapaan toimia.  
 
Kysely toteutettiin internetkyselynä. Vanhemmille ja seuratoimijoille oli oma kyselynsä. 
Kysymysten vastaukset ovat tämän raportin liitteenä (liitteet 1-4). 
 
Edellinen vanhempien ja seuratoimijoiden tyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2011. 
Kyselyn jälkeen juniorijaoston toimintaa uudistettiin ja samaan aikaisesti vuoden 2013 
kyselyn aikana on uudistettu koko seuran hallintoa. Uudistusten tavoitteena on luoda hyvä ja 
kestävä pohja laadukkaalle urheiluseuratoiminnalle, joka tarjoaa mahdollisuudet niin 
liikunnalliselle elämäntavalle, urheilijaksi kasvamiselle ja kilpaurheilijaksi kehittymiselle. 
Samalla uudistuksilla voidaan vastata myös joidenkin näissä kyselyissä nousseisiin 
kehittämisehdotuksiin.  
 
Nykypäivän urheiluseura on monien haasteiden edessä. Seuroilta toivotaan palveluita, eikä 
seuran toimintaan haluta sitoutua samalla tavalla kuin muutama vuosikymmen sitten. 
Salolaisella koripallolla on pitkä ja vaikuttava historia, Vilpas Koripallo ry:ssä halutaan 
huomioida niin historia kuin tulevaisuudenkin haasteet.  
 
Menestyvään seuratoimintaan tarvitaan ihmisiä – kaikkia koripallon mukana toimivia, 
vanhempia, ohjaajia, valmentajia, jojoja, kuskaajia, huoltajia – sekä tavoitteet ja hallinto, joka 
tunnistaa vastuunsa ja toimii sen mukaisesti.  
 
Uusi juniori- ja harrastejaosto tarttuu toimeen tämän tyytyväisyyskyselyn pohjalta. Seuraava 
tyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2015. 
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1 KYSELYN TOTEUTUS 
 
Kysely toteutettiin seuran juniorijaoston toimesta internet-kyselynä keväällä 2013 
viikkojen 16-18 aikana. Kyselylomakkeena käytettiin edellisen kyselyn lomaketta, johon 
oli tehty muutamia täsmennyksiä ja tarkennuksia.  
 
Kyselyiden linkki toimitettiin sähköpostitse seuratoimijoille ja junioripelaajien vanhemmille. 
Ensimmäiset kysymykset selvittivät vastaavien taustaa. Seuran toiminnan arviointi 
esitettiin väittämillä, joihin oli skaalattu vastausvaihtoehdot. Viimeinen avoin kysymys 
antoi vastaajalle mahdollisuuden antaa vapaasti palautetta niin kyselystä kuin seuran 
toiminnastakin.  
 
Kyselyiden vastaukset esitettiin prosentteina ja havainnollistettiin taulukoilla ja 
diagrammeilla.  
 
Kyselyssä tarkasteltiin kahta perusjoukkoa, toinen koostui koripalloa pelaavien 
junioreiden vanhemmista (n=120) ja toinen seurassa toimivista vapaaehtoisista 
ohjaajista, joukkueenjohtajista, huoltajista ja valmentajista (n=33). Kysely lähetettiin noin 
350 lapsen vanhemmalle, joten kyselyyn vastasi noin 34%.  Seuratoimijoiden 
vastausprosentti oli samansuuruinen.  
 
Kyselylomakkeen kysymykset olivat täytettävissä Surveymonkey-palvelun 
(http://fi.surveymonkey.com) kautta. Kaikki tulokset käsiteltiin luottamuksellisesti, eikä 
yksittäisten vastaajien tunnistaminen ollut mahdollista.  
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2 VANHEMPIEN KYSELYN TULOKSET 

 
Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 120 vanhempaa. Vastaajista 53% oli naisia ja 
47% miehiä. Suurin osa vastaajista kuului ikäluokkiin 30-40 –vuotiaat (40%) ja 40-50 –
vuotiaat (44%). 8% vastaajista oli alle 30-vuotiaita. Myös yli 50-vuotiaita oli 8%.  
 
Suurimmat vastaajaryhmät olivat mikropoikien vanhemmat (22%) sekä palloilukoululaiset 
(18%). Edellisessä kyselyssä vuonna 2011 suurimmat vastaajaryhmät olivat C- ja B-
poikien vanhemmat, kun taas palloilukoululaisten ja mikrojen vanhemmat eivät tuolloin 
vastanneet kovinkaan aktiivisesti.  
 
Suurin osa vanhemmista vastasi lapsen olleen mukana seuran toiminnassa 1-5 vuotta 
(43%). 24%:a oli ollut mukana vuoden ja 33%:a yli 5 vuotta.  

 
Junioritoiminnan aikatauluista ja muista ajankohtaisista tapahtumista ilmoitetaan www-
sivuilla. 23%:a vastaajista ilmoitti käyvänsä seuran sivuilla useamman kerran viikossa ja 
24%:a kerran viikossa. Suurin vastaajaryhmä (33%) ilmoitti käyvänsä sivuilla 
satunnaisesti. Päivittäin käyviä oli 5%:a. 
 
Merkittävä osa vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen junioritoimintaan kokonaisuutena 
(32% täysin samaa mieltä ja 54% samaa mieltä). 5%:ä oli junioritoiminnan laadusta eri 
mieltä ja 1% täysin eri meiltä.  
 
Seuran henkilöstön palveluun oli tyytyväisiä 50%:a vastaajista ja erittäin tyytyväisiä 
38%:a vastaajista.  
 
Uusittuihin seuratuotteisiin oli tyytyväisiä 52%:a ja erittäin tyytyväisiä 29%:a vastaajista.  
 
Vastaajista 52%:a ilmoitti olevansa samaa mieltä siitä, että seurassa noudatetaan hyvin 
seuran toiminnan linjauksia. Lisäksi 23%:a oli väittämästä täysin samaa mieltä. 
Huomattavaa on, että 16%:a vastaajista ei ollut väittämästä samaa eikä eri mieltä 
samalla kuin 6%:a oli väittämästä eri mieltä.  
 
Koripalloharrastuksen kulut olivat suurimman osan mielestä kohtuulliset (samaa mieltä, 
53%) tai sopivat (täysin samaa mieltä, 28%). 15%:a vastaajista ei osannut kertoa 
mielipidettään tai oli väittämästä eri mieltä. Yksikään vastaaja ei maininnut harrastusta 
liian kalliiksi.  
 
Viestinnän osalta seuran sisäiseen viestintään oltiin pääosin erittäin tyytyväisiä (33%) tai 
tyytyväisiä (59%). Suurin osa vastaajista piti joukkueen sisäistä viestintään erinomaisena 
(46%) tai hyvänä (43%). Seuran ulkoiseen viestintään oltiin erittäin tyytyväisiä (16%), 
tyytyväisiä (57%) tai siitä ei osattu muodostaa mielipidettä (ei samaa eikä eri mieltä, 
25%). 
 
Junioritoiminnan internetsivuihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista 
oli samaa mieltä siitä, että sivuilta löytyvät tarvittavat tiedot niin seuran kuin joukkueenkin 
toiminnasta, sivuja on helppo käyttää ja ulkoasu on selkeä. Eniten kehitettävää löytyi 
muutoksista tiedottamiseen, jonka noin kolmannes vastaajista arvioi huonoksi (eri mieltä, 
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7%) tai keskiverroksi (ei samaa eikä eri mieltä, 32%). Tosin kaksi kolmesta oli kuitenkin 
tyytyväisiä muutoksista tiedottamiseen.  
 
Ryhmän ja joukkueen toimintaan oltiin erittäin tai melko tyytyväisiä. Pelisääntöjen 
noudattamisesta 40%:a vanhemmista oli täysin samaa mieltä ja 45%:a samaa mieltä. 1% 
vastaajista oli sääntöjen noudattamisesta täysin eri mieltä ja 4% eri mieltä. 
Joukkueenjohtajien toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä (56%) tai tyytyväisiä (25%). 59%:a 
vanhemmista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväisiä ja 31% tyytyväisiä lastensa kokemuksiin 
ollessaan mukana ryhmän/joukkueen toiminnassa.  
 
Valmentamiseen ja ohjaamiseen oltiin pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Valmentajiin 
oltiin erittäin tyytyväisiä (57%) tai tyytyväisiä (28%). Valmentajien todettiin kannustavan 
lapsia tasapuolisesti (51% täysin samaa mieltä, 26% samaa mieltä). Tosin 13 prosenttia 
oli kannustuksesta eri mieltä tai täysin eri mieltä. Ohjauksen ja valmennuksen laatuun 
oltiin erittäin tyytyväisiä (54%) tai tyytyväisiä (31%). Yksikään vastaajista ei ollut täysin 
tyytymätön valmennuksen laatuun. Vastaajista suurin osa piti harjoitusmäärä sopivana 
(44% täysin samaa mieltä, 44% samaa mieltä).  
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3 SEURATOIMIJOIDEN KYSELYN TULOKSET 
 

Kyselyyn vastasi määräaikaan (5.5.2013) mennessä 33 seuratoimijaa. Vastaajista naisia 
oli 15% ja miehiä 85%. Suurin osa vastaajista kuului ikäluokkiin 30-40 –vuotiaat (42%) ja 
40-50 –vuotiaat (37%). 15% vastaajista oli alle 30-vuotiaita. Vastanneista yli 50-vuotiaita 
oli 6%.  
 
Kaksi kolmesta vastaajasta toimi seurassa ohjaajana tai valmentajana, 30%:a huoltajana 
tai joukkueenjohtajana ja 9%:a muissa tehtävissä.  
 
Suurin osa vastaajista (46%) oli ollut mukana seuran toiminnassa 1-5 vuotta. 24%:a oli 
ollut mukana alle vuoden ja 30%:a yli 5 vuotta.  
 
Seuratoimijoista 49%:a ilmoitti seuraavansa www-sivuja useamman kerran viikossa. 
15%:a seurasi päivittäin, muut vastaajat ilmoittivat seuraavansa www-sivuja kerran 
viikossa (12%), kerran kuukaudesta (9%) tai satunnaisesti (15%).  
 
Seuratoimijoista 77%:a oli tyytyväisiä junioritoimintaan ja 10%:a erittäin tyytväisiä. Seuran 
henkilöstön palveluun oltiin erittäin tyytyväisiä (40%) tai tyytyväisiä (53%). Seuratuotteet 
olivat erittäin hyviä (30%) tai hyviä (53%). Toiminnan linjauksien noudattamisesta suurin 
osa oli samaa mieltä (60%). 13%:a oli täysin samaa mieltä, mutta 23% vastaajista ei ollut 
samaa eikä eri mieltä väittämästä.  
 
Viestintään oltiin tyytyväisiä. 67% oli tyytyväisiä ja 27% erittäin tyytyväisiä sähköpostitse 
tehtyyn tiedottamiseen. Joukkueen sisäiseen tiedottamiseen oltiin erittäin tyytyväisiä 
(40%) tai tyytyväisiä (50%). Seuran ulkoiseen viestintään oltiin pääsääntöisesti 
tyytyväisiä (80%). 
 
Internet-sivujen kautta saatavaan tietoon oltiin tyytyväisiä. Kaikki vastaajat löysivät sieltä 
tiedon (30% täysin samaa mieltä, 70% samaa mieltä). Joukkueen internet-sivuilta löytyi 
hieman kehitettävää. Seuran sivut todettiin helppokäyttöisiksi ja selkeiksi. 67% 
vastaajista totesi myös, että muutoksista tiedotetaan internet-sivujen kautta hyvin. 
 
Ryhmän ja joukkueen toimintaan ja sääntöjen noudattamiseen oltiin pääsääntöisesti 
erittäin tyytyväisiä (40%) tai tyytyväisiä (50%). Muutamia soraääniä löytyi (ei mielipidettä 
7%, eri mieltä 3%). Joukkueenjohtajiin oltiin myös suurimmalta osin tyytyväisiä, tosin 26% 
vastaajista löysi joukkueenjohtajien toiminnasta kehitettävää. Joukkueen 
harjoittelumääriä pidettiin riittävinä (täysin samaa mieltä 40%, samaa mieltä 40%). 53% 
vastaajista kuvasi olevansa täysin samaa mieltä ja 37% samaa mieltä siitä, että lapset 
ovat iloisia saadessaan olla mukana toiminnassa. 10% vastaajista ei ollut samaa tai eri 
mieltä. 
 
Valmennukseen ja ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä seuratoimijat olivat suurimmaksi 
osin samaa mieltä väittämien kanssa. Valmennukseen liittyvistä asioista 85% vastaajista 
kertoi saavansa riittävästi tietoa valmentamiseen liittyvistä asioita, 15% ei ollut samaa tai 
eri mieltä. Seuran valmentajakoulutukseen tyytyväisiä oli 45% ja erittäin tyytyväisiä 15%, 
37 prosentilla ei ollut mielipidettä ja 3% oli eri mieltä. Seuran tarjoamaan koulutustukeen 
oltiin tyytyväisiä (52%) tai erittäin tyytyväisiä (28%)  tai siitä ei ollut mielipidettä (28%). 
Valmentajapalkkioiden todettiin vastaavan koulutustason erittäin hyvin 20%, hyvin 44% 
tai siihen ei ollut mielipidettä 24%. 12% vastaajista oli tyytymättömiä 
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valmentajapalkkioihin. Muiden valmentajien kanssa tehtävään yhteistyöhön oli tyytyväisiä 
34% ja erittäin tyytyväisiä 31% toimijoista. 31%:lla ei ollut mielipidettä ja 4%:a oli 
tyytymättömiä. Ohjaajien ja valmentajien toimimiseen esimerkkeinä oltiin tyytyväisiä 
(54%) tai erittäin tyytyväisiä (19%). 23%:lla ei ollut mielipidettä ja 4%:a oli eri mieltä 
väittämästä.  
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4 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 
 
Kyselyyn vastanneet olivat suurimmalta osin hyvin tyytyväisiä seuran toimintaan. 
Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn kyselyyn verrattuna muutokset olivat pieniä, silloinkin 
seuran toimintaan oltiin tyytyväisiä. Molemmissa kyselyissä avoimet vastaukset 
selvittävät eniten, mitä kehittämistä seuran toiminnassa on.  
 
Tyytyväisyyskysely kertoi siitä, että päätoimisella seuratyöntekijällä on ollut myönteinen 
vaikutus koko seuran toimintaan. Usein päätoimisen palkkaamisen peikkona on, että 
vapaaehtoiset toimijat kaikkoavat ja tehtävät jäävät päätoimisen harteille. Vilppaassa 
vapaaehtoiset toimijat ovat pysyneet ja samalla seura on pystynyt lisäämään esimerkiksi 
koulu- ja päiväkotiyhteistyötä junioritoiminnan kasvattamiseksi. Edellisen kyselyn jälkeen 
tehty junioritoiminnan uudistaminen on haastanut toimijoita. Uudistuksia on tehty pienin 
askelin ja maltilla, jotta muutokset olisivat pysyviä.  
 
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että koripalloharrastuksen hinta on sopiva. Kukaan 
ei maininnut harrastusta liian kalliiksi. Silti jatkossa on mietittävä harrastamisen hintaa. 
Yhä suurempi osa haluaa enemmän vastinetta rahoilleen, seuralta halutaan palveluita, 
joista ollaan valmiita maksamaan, eikä omaa vapaa-aikaa enää haluta laittaa 
seuratoimintaan. Vilppaassa ilahduttavaa on, että turnauksiin ja otteluihin löytyy 
talkoolaisia. Toivottavasti näin on jatkossakin. Kysely kertoi myös sen, että harva on 
valmis osallistumaan lapsensa harrastustoimintaan nykyistä enemmän.  
 
Hyvän seuran toiminnan linjaukset ja arvojen toteuttaminen kirvoittivat vastauksia eniten 
avointen kysymysten puolella. Pääosin seuran arvoihin ja niiden toteuttamiseen ollaan 
tyytyväisiä, mutta yksittäisten joukkueiden pelaajien peliaikoihin kiinnitettiin huomiota. 
Toisaalta osa vastaajista mainitsi erityisesti sen, että peliaikaa jaettiin kauden aikana 
tasaisesti. Jatkossa valmentajien koulutuksissa voidaan ottaa entistä enemmän 
huomioon pelisääntöjen noudattaminen.  
 
Koripallo näkyy salolaisissa lehdissä melko hyvin, mutta junioritoiminta voisi olla esillä 
enemmänkin. Viestinnän kehittäminen (niin sisäinen kuin ulkoinenkin) onkin asia, johon 
kyselyn perusteella kannattaa panostaa.  
 
Valmentajien ja ohjaajien osaaminen sai kiitosta, samoin joukkueenjohtajien panokseen 
oltiin tyytyväisiä. Suurin osa vastaajista ilmoitti olevansa tyytyväinen tai erittäin 
tyytyväinen toimintaan ja että lapset nauttivat omasta harrastuksestaan.  
 
Seuran kannalta tärkeintä ovat tyytyväiset ja iloiset harrastajat – sitä vartenhan olemme 
olemassa. Toiminnan kehittämisellä halutaan mahdollistaa yhä useamman lapsen ja 
nuoren koripalloharrastus – oli tavoitteena sitten vain harrastaa tai nousta aivan Suomen 
huipulle – ja siinä työssä tarvitaan koko seurayhteisön tukea.  
 
 

 
 
 


