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PERUSTIEDOT KYSELYSTÄ

• Seuraihmisille lähetetty kysely, jossa arvioitiin Harjun Woimaan 
liittyviä väittämiä asteikolla 1-5

• Kysely käsitti kahdeksan eri osa-aluetta, joista kustakin oli 2-6 
kysymystä (lisäksi kysyttiin kokonaisarviota seurasta)

• 79 vastausta
• 51 vanhempaa
• 17 ohjaajaa/valmentajaa
• 11 muuta seuran toiminnassa mukana olevaa henkilöä (toimihenkilöt, 

urheilijat jne.)
• Vastaajista valtaosa (60%) on toiminut seurassa vasta 1-2 vuoden ajan



TULOKSET

• Seuran kokonaisarvio oli kiitettävä (4,37)

• Alla olevassa kuvassa on eriteltynä eri osa-alueiden keskiarvot



TOIMINNAN LAATU

• Toiminnan laatu arvioitiin erityisesti lapsille ja nuorille todella 
hyväksi

• Huomattavaa oli, että iso osa vastaajista (yli 40%) ei osannut 
arvioida toiminnan laatua kuin lasten osalta



ILMAPIIRI JA SEURAHENKI

• Ilmapiiri sai erinomaisen arvion kyselyssä, ja myös kirjallisen 
palautteen puolella seuran henkeä kehuttiin

 



JATKUVUUS

• Harjun Woimaan koettiin olevan helppo tulla mukaan

• Jatkuvuus arvioitiin kokonaisuudessaan melko hyväksi



SEURAN TOIMINTA

• Harjun Woiman toiminnallinen tavoite on kyselyn mukaan selkeästi 
jäsenten tiedossa

• Maksut jakoivat hieman mielipiteitä: suurin osa piti maksuja 
kohtuullisina, mutta muutamia vastakkaisia mielipiteitä esitettiin 



TOIMINNAN RIITTÄVYYS

• Toimintaa koettiin olevan riittävästi lapsille

• Osa vastaajista toivoi molempien sukupuolien huomioimista sekä 
enemmän toimintaa aikuisille ja kilpaurheilijoille



RESURSSIT

• Resurssikysymyksiin osattiin vastata erittäin huonosti (noin 80% 
vastaajista jätti kokonaan vastaamatta)

• Pienen vastaajamäärän takia suurempia johtopäätöksiä on vaikea 
tehdä 



JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

• Suurin osa vastaajista (60%) ei osannut vastata, onko seuralla oma 
kehitysohjelma

• Osa jäsenistä toivoi pääsevänsä helpommin osallistumaan 
seuratoiminnan kehittämiseen



OLOSUHTEET

• Sisäliikuntaan koettiin olevan riittävät olosuhteet

• Ulkoliikuntaolosuhteet saivat sen sijaan koko kyselyn huonoimman 
arvion



HALLINTO
• Hallinto arvioitiin seuran huonoimmaksi osa-alueeksi

• Suurin osa vastaajista (keskimäärin noin 70%) ei osannut vastata 
hallintokysymyksiin

• Vastanneet toivoivat erityisesti avoimempaa päätöksentekoa



YHTEENVETO

• Kaiken kaikkiaan Harjun Woima sai kyselyssä positiivisen arvion, 
jota kirjallinen palaute vahvisti (kiitoksia tuli erityisesti ohjaajille ja 
treenien sisällölle)

• Kehityskohteita kyselyn mukaan ovat ainakin avoimempi hallinto ja 
ulkoliikuntaolosuhteet


