YHTEENVETO KYSELYSTÄ JUNIOREIDEN VANHEMMILLE (Vastauksia 49 kpl)

Talkootöiden määrä seurassa
Sopivasti

Liikaa
71%

53%

47%
29%

kausi 2015-16

kausi 2016-17

Palautetta talkootöistä:
-

Osassa joukkueista on pieniä ja vanhempiakin on vähän, josta johtuen kuormitusta on liikaa
Negatiivinen fiilis ja ilmapiiri lisäävät kuormituksen tunnetta
Koetaan, että talkootyöt eivät jakaudu tasaisesti
Toivotaan myös vaihtoehtoista tapaa osallistua talkoisiin
Riittävä määrä olisi 0,5 – 1 kerta kuukaudessa
Edustuksen kahviot kasaantuivat keväällä
Olisi hyvä muistaa, että kaikilla on myös omaa elämää (useampi lapsi, vuorotyöt, sovitut menot)
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Tiedottaminen (2015-16)
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Valmennus (2015-16)

75,5
75,9
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Ideat ja vapaa palaute (Ideat 20 vastausta, vapaa palaute 17 vastausta)
-

Esille nousivat erityisesti seuraavat asiat:
o Seuraan oma junnukoordinaattori organisoimaan junnupuolen toimintaa
o Toiminta on mennyt vuoden aikana parempaan
o Harrastamisen kalleus (sidoksissa koripallon lopettamiseen/lajin vaihtamiseen)
 Erityisesti vanhemmissa ikäluokissa
 Ei anna kaikille mahdollisuutta harrastaa koripalloa
o Tiedotuksen tärkeys
 Seuratasolla esim. 2 krt/vuodessa - yleisesti yhteisistä linjauksista ja vuoden tapahtumista
sekä aikatauluista
 Avoin tiedottaminen koetaan tärkeäksi joukkueissa ja seurassa
 Hallitukselta toivotaan tilannekatsauksia
o Yhteiset suuntaviivat joukkueille
 Yhteinen ohjeistus jojoille, rahureille, vanhemmille
o Juniorimäärien lisäämiseen panostaminen
 Näkyvyyttä eri tapahtumissa
 Muistettava, että juniorit ovat seuratoiminnan runko
o Valmennuksen laadun tärkeys kaikissa ikäluokissa
 Valmentajille kiitosta kuluneesta kaudesta – valmennukseen oltu tyytyväisiä
 Toivotaan valmentajille työrauhaa
 Valmentamisessa on tärkeää myös junioreiden kasvattaminen ja huomioiminen, ei vain
lajitaitojen kehittyminen
o Enemmän harjoituspelejä tai harjoitusturnauksia, jolloin saadaan lisää pelejä kaikille junnuille
o Korislähettilään palkkaaminen sai positiivista palautetta (näkyvyys, seuraan on tullut lisää junnuja,
mikrojen ja minien tekniikkatreenit tykättyjä)
o Talkootöiden määrä (osa vanhemmista kuormittuu liikaa erityisesti vanhempien junnujen
joukkueissa, joissa on vähän pelaajia ja vähän vanhempia)
 ”Toimitsijapoolin” organisointi ottelujärjestelyjä varten
o Toivotaan lisää yhteisöllisyyden tunnetta seuraan ja parempaa yhteishenkeä
o Lappeenrannan kaikkien koripalloseurojen toiminnan yhdistäminen  tehokkaampaa toimintaa ja
parempaa resurssien käyttöä
o Lisää näkyvyyttä lajille ja Catzille
 Markkinointi syksyllä
 Sosiaalisen median näkyvyyttä lisää
o Pyritään pitämään toiminnassa mukana myös ns. yli-ikäiset nuoret tai peliuran lopettavat
o Annetaan lapsille mahdollisuus kehittyä – ”kaikki pelaa”-ajatuksen edistäminen kaikissa ikäluokissa
o Kiitosta saivat valmentajat, jojot, rahurit, kahviovastaavat, hallitus, aktiiviset vanhemmat,
korislähettiläs, kiva toiminta, mukava ilmapiiri pienemmissä, joukkueen tiedottaminen,
kiipeilytapahtuma, toiminta kokonaisuudessaan.
o Myös näistä tuli palautetta:
 seuratoiminnan katseen suuntaaminen tulevaisuuteen, hallituksen uusiminen, lisää jäseniä
hallitukseen, yksityiskohtiin takertumisen lopettaminen seuratasolla, jäsenmäärän
lisääminen, edustusjoukkueen ja junioritoiminnan erottaminen, aikuisten toiminta ei saisi
häiritä lasten harrastusta, kuppikuntien poistaminen, vanhempien keskeinen huono henki ja
väsymys talkootoimintaan, selkeän yhtenäisen ohjeistuksen puuttuminen ja kirjavat, erilaiset
ratkaisut joukkueittain.

MIkä on lapsestasi parasta koripallon harrastamisessa?
-

Treenit, pelaaminen, pelireissut
Kaverit, joukkuehenki, yhdessä tekeminen
Valmentajat
Monipuolinen laji, kehittyminen, tavoitteellinen harjoitteleminen, liikkuminen
Pallon heittäminen, temppuradat

Kiitämme kaikkia arvokkaasta palautteesta! Yksittäisille henkilöille annetut kiitokset on välitetty suoraan kyseisille
henkilöille.
Seuran vuosikokous järjestetään lokakuussa 2017 ja tuolloin hallitukseen otetaan uusia jäseniä. Tavoitteena on, että
hallituksessa olisi edustaja jokaisesta joukkueesta.

