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G-junioripelaajan huoltaja 10 27%

F-junioripelaajan huoltaja 11 30%

E-junioripelaajan huoltaja 6 16%

D-junioripelaajan huoltaja 6 16%

C-junioripelaajan huoltaja 4 11%

Tiedonkulku toimii todella hyvin 13 35%

Tiedonkulku toimii hyvin 16 43%

En osaa sanoa 1 3%

Tiedonkulussa on jonkin verran parannettavaa 7 19%

Tiedonkulussa on paljon parannettavaa 0 0%

Melko edullista 3 8%

Sopivan hintaista 27 73%

Liian kallista 7 19%

Kuukausittain 0 0%

Kahdessa osassa 20 54%

Yhdessä osassa 5 14%

Ei väliä 12 32%

Kausimaksun lisäksi vanhemmat ja pelaajat osallistuvat talkootöihin, esim. kioskin pitämistä, arpojen/joulukalenterien/wc- ja talouspaperin myyntiä ym. 7 19%

Pelkkä kausimaksu kulujen mukaan, jolla katetaan kaikki joukkueen menot. Ei talkootöitä vanhemmille tai junioreille 16 43%

En osaa sanoa tai joku muu vaihtoehto 14 38%

37 responses
View all responses

Summary

1. Olen

2. Tyytyväisyys tiedottamiseen seurassa (harjoitukset, pelireissut, tapahtumat ym.)

3. Salibandyn harrastaminen seurassa on mielestäni

4. Kausimaksu pitäisi voida maksaa useammassa osassa, esimerkiksi syyskausi syyskuussa ja kevätkausi tammikuussa

5. Lapseni juniorijoukkueen toiminnan rahoittamiseksi paras vaihtoehto mielestäni on

6. Valmentajan toimintaan lapseni juniorijoukkueessa olen

Edit this form
sbclevi@gmail.com
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Erittäin tyytyväinen 18 49%

Jokseenkin tyytyväinen 14 38%

En osaa sanoa 3 8%

Jokseenkin tyytymätön 2 5%

Erittäin tyytymätön 0 0%

Seura pyrkii järjestämään valmennuksen, apuohjaajan ja joukkueenjohtajan. Ellei toimihenkilöitä löydy tarpeeksi, niin vaarana on ettei joukkuetta tule ollenkaan (kallein vaihtoehto)

Seura pyrkii järjestämään valmennuksen ja pelaajien vanhemmat toimivat apuohjaajina ja joukkueenjohtajina (keskihintainen vaihtoehto)

Pelaajien vanhemmat hoitavat valmennuksen sekä apuohjaajina että joukkueenjohtajina toimimisen (edullisin vaihtoehto)

En osaa sanoa tai joku muu vaihtoehto

Liian paljon 0 0%

Sopivasti 31 84%

Liian vähän 6 16%

Hyvä ratkaisu. Ne pelaajat osallistuvat kuluihin jotka lähtevät kulloinkin mukaan. Tällöin kulut kaudesta vaihtelevat pelaajakohtaisesti 24 65%

En osaa sanoa tai ei väliä 2 5%

Huono ratkaisu. Bussikulut pitäisi sisällyttää kausimaksuun ja jakaa kaikkien pelaajien kesken. Tällöin kulut kaudesta ovat kaikille suurinpiirtein samat 11 30%

Erittäin positiivinen 20 54%

Jokseenkin positiivinen 13 35%

Neutraali tai en osaa sanoa 2 5%

Jokseenkin negatiivinen 2 5%

Erittäin negatiivinen 0 0%

10 (paras) 4 11%

9 20 54%

8 10 27%

7 3 8%

6 0 0%

5 0 0%

4 (huonoin) 0 0%

7. Seuraavaa kautta ajatellen, paras vaihtoehto juniorijoukkueen valmennuksen järjestämiseksi mielestäni on

8. Harjoituksia ja tapahtumia junioripelaajille on kauden mittaan ollut

9. Bussikulujen jakaminen pelireissulle lähteneiden junioripelaajien sekä seuran kesken on

10. Mielikuvani seurasta ja sen toiminnasta on

11. Kaikki edelliset kysymykset huomioon ottaen kokonaisarvosana salibandykaudesta 2013-2014

12. Vapaa sana, parannusehdotukset, risut ja ruusut ym. Jos annoit paljon negatiivista palautetta, niin annathan tähän rakentavan



7/13/2014 SBC Levi junioritoiminnan palautekysely - Google Forms

https://docs.google.com/forms/d/1rqehUkszoASVTirOrHoQFsRsbMTxzmPdvu27TltPkX0/viewanalytics 3/3

palautteen epäkohdista sekä korjausehdotuksia.

Nettisivujen kalenteria ei saa auki puhelimella.  Kiitos kaudesta ja vapaaehtoisille vetäjille suuri kiitos. Arvostamme teidän panostanne junnumme eteen :) Poika

haluaisi pelata vielä enemmänkin, joten reenejä voisi olla lisääkin. Miettikää mahdollisuutta olisiko mahdollista järjestää jollekin lomalle (syys- tai hiihto-) päiväleiriä

junnuille. Kulut on saatu pidettyä hienosti alhaalla ja harrastamisen aloittaminen tehty helpoksi. Uutta hallia odotellessa!  Lapsemme on nauttinut pelaamisesta

seurassa kovasti, joten siitä suurkiitos kaikille asian mahdollistaneille! Valmentajana on ollut nuorta väkeä, kaikille kiitos siitä, että olette näin hyvin sitoutuneet

valmentamiseen! Toivotamme kaikille rohkeutta komentaa tätä haastavaa junnujoukkoa, joka taatusti kokeilee rajojaan myös harjoituksissa (kuin myös kotona...).

Risujakin tulee: yöviestittämisen voisitteko jättää pois? Viesti menee helpommin perille hyvin levänneenä ;) Vanhempina osallistuisimme toimintaan enemmänkin

(valmennus/talkoot), mutta aikaa ei vain ruuhkavuosina tahdo löytyä ja sählystä emme juuri ymmärrä niin paljon, että valmentajiksi voisimme ryhtyä. Siksi toiminta

tällaisenaan on ollut meille mieluista. Valmentajat tekevät äärettömän arvokasta työtä!!! Kiitos kuuluu teille !!! Iso Kiitos! Aivan mahtavaa kun tämä sähly on nyt

näin noussut hitiksi ja junnuihin oikeasti satsataan! Teillä on hienoja nuoria valmentajina ja työnne toivottavasti myös kantaa hedelmää tulevaisuudessa. Ainoa

ongelma on ollut tällä kaudella "kurinpito". Sehän on vanhempien tehtävä kasvattaa lapset niin, että he osaavat käyttäytyä ryhmäpeleissä eikä suinkaan

valmentajien tehtävä ja siksi vanhemmat ovat vastuussa oman lapsensa käyttäytymisestä myös kodin ulkopuolella. :( Silti siitä huolimatta paljon rohkeammin

valmentajat saavat nostaa harkoissa värkkääjät ja häiriköijät laidalle rauhoittumaan ja mikäli se ei rauhoita lasta, niin vanhemmille yhteydenotto välittömästi

harjoitusten jälkeen. Näinhän kevätkaudella on jo nähty valmentajien toimivan, hyvä niin. Osa pienimmistä ja arimmista lapsista on jäänyt jo pois harrastuksestaan,

sillä he eivät ole enää jaksaneet sitä F-junnujen pitämää älämölöä ja höpötystä siellä kentällä. Harrastuksenhan pitää olla mukavaa, eikä lähentyä armeijjan kuria,

joten ymmärrämme kyllä että linjanveto on vaikeaa valmentajille. Kuitenkin suurin osa meistä vanhemmista on sitä mieltä, että tämä porukka oikeasti tarvitsee

tiukan linjan, jotta homma toimii ja kaikki uskaltavat tulla ja olla mukana harrastamassa muutoin niin mukavaa lajia :) Lasit on oltava kentällä pakolliset! Tämä on

asia josta ei tarviste joustaa. Ja hyväon ollut, että näillä junnuilla on paikalla kaksi valmentajaa. Yksin homma on varmasti liian hankalaa. Ensi kaudella varmasti

homma toimiikin jo paremmin: Lapset vanhetessa viisastuu ja valmentajat "tohtii" olla jämynä, kun siihen kerran "lupa" on saatu! ;) Uudet peliasut tulevalle kaudelle

pitäisi olla tilattavissa heti syksyllä ja nopealla toimituksella. Osa kokee jo kasvaneensa mitoista yli, jotkut haluavat pesunkin puolesta tilata toiset. Hintahan, tuo

150e on kuulemma ollut liian suuri joillekkin perheille, joten harrastus on jätetty pois heidän osalta. Mikäli jos haluaa peliasun ja lasit, on se 150e minun mielestäni

ok. Jos ei jonain vuonna sitä peliasua tarvitse, niin hintaa heidän kohdalta pitäisi laskea. Tämmöisiä toiveita olen kuullut, kun olen jutellu vanhempien kanssa tästä

harrastuksesta. Vakuutukset ja reissukulut ja muut mahdolliset kuluthan pitää kuitenkin jokaisen maksaa. kun lukion sali on varattu eikö mahdollista järjestää

muualla kittilässä, ehkä tilanne paranee kun saadaan uusi halli käyttöön Levillä pelaaminen ei onnistunut järjestää ainakaan meiltä, kyyti ym. ongelmat. Jäi

vähäiseksi harjoituskerrat. Ehdottomasti viikollakin harjoitukset Kittilässä, ei perjantai-iltana, kiitos.  Vanhempien / valmentajien säännöllinen palaveri

syyskaudella ja kevätkaudella toiveissa. Ihmettelen suuresti kausimaksua: 150,-, koska käsittääkseni valmentajat/vetäjät tekevät työtä vapaaehtoisina ja

liikuntatilat ovat ilmaisia. Jos ottaa huomioon, että esim. kiekkokoulun kausimaksu on 20,-. Ja siihen sisältyy myöskin bussimatkat peleihin ja vakuutus.

Varsinaista varainkeruuta vanhemmat eivät joukkueen hyväksi myöskään tee. Toki juniorit saivat sählyssä pelipaidan sillä 150 eurolla, joka sekin tuli kyllä vasta

puolessa välissä kautta. Tuolla 150 eurolla esim. futisjoukkueessa sai shortsit, sukat, paidan, hupparin ja repun. Haluaisinkin tarkennusta mihin kausimaksu

menee?  Maksuissa pitäisi jotenkin huomioida sisarukset. Tulee mielestäni aika kalliiksi kun yksinhuoltajana maksaa kolmet maksut, lisäksi vielä pelien kyydit

ym. kulut. Hienoa toimintaa lasten parhaaksi :)  Tiedottaminen on parantunut. Kaipaisin tietoa kuitenkin aikaisemmin muutoksista. Jonkin verran on

parannettavaakin, esim peliasujen, suojavarusteiden ym jakamisessa, lopulta tosin saatiin hyväksyttävä selitys viivästyksille. Kokonaisuutena ottaen kausi on ollut

kuitenkin hieno, kiitokset valmentajille jotka ovat jaksaneet poikien kanssa...  Valmentajilla on kovasti töitä kymmenessä vilkkaassa pikkupojassa. G-

junioreiden valmennuskaksikolle arvosana 10 +. Pystyivät ammattitaidollaan pitämään ison ryhmän kurissa ja kasassa. Pelejä olisi pitänyt olla enemmän ja sen

vuoksi kausimaksu tuntui suurelta. Negatiivinen kuva seurasta syntyi ehkä alkukauden hinnoittelupolitiikasta, sekavasta aloitustapahtumasta ja ennenkaikkea

siitä, kun G-junnuharkkojen ohella tuli seurattua seuraavan ikäluokan F-junnujen harjoittelua, joka oli kyllä ajoittain vaivaannuttavaa seurattavaa. Kyseessä oli

varmasti erikoinen ikäluokkakin, mutta toimintaan olisi pitänyt ottaa järeät otteet. Vaatia vaikka vanhemmat seuraamaan parit harkat tai jotain. Kävio mielessä, että

jos nykyiset valmentajat eivät jatka voi edessä olla lajin vaihto. Tuollaiseen toimintaan en lastani laittaisi. Valmennukseen olen oikein tyytyväinen, tapahtumia on

ollut sopivasti. Kuitenkin kausimaksu on mielestäni kallis valmennusmäärään ja tapahtumiin nähden. Myöskin se on jäänyt epäselväksi, mihin kausimaksu

käytetään. Valmentajien korvauksiin? Pelireissuihin? Salivuoroihin? Rahaa voi mielestäni hankkia talkootyölläkin, mutta miten nykypäivänä saa ihmiset mukaan

talkootoimintaan niin, että tekijöinä eivät aina olisi ne samat ihmiset... Kaikkinensa meillä ollaan tyytyväisiä sählykauteen. :)  Kuulopuheiden mukaan f-junnuissa

on ollut hulivilimeininki. Häiriköivien lasten vanhemmille annettava henk.koht. palautetta ja jos ei korjaannu niin pois porukasta. Halukkaille tulee antaa

mahdollisuus harrastaa, ettei aika kulu kurittomien paimentamiseen.

Number of daily responses


