PPJ Jäsenkysely 2019 yhteenveto
PPJ Jäsenkysely toteutettiin 16.2.-3.3.2019 lähettämällä ensin linkit jäsenille joukkueiden yhteystiedoissa oleviin sähköpostiosoitteisiin. Otantaa laajennettiin
myös laittamalla nettilinkki joukkueenjohtajien kautta jakoon jotta kysely tavoittaisi kaikki pelaajaperheet. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 504 kpl, joka
tarkoittaa noin 36 % vastausprosenteissa jäsenmäärään nähden.
Vastauksia saatiin lähes jokaisesta joukkueesta, eniten vastauksia pelaajamääräänsä suhteutettuna keräsivät PPJ Eira 2006 sekä PPJ Jätkä/Hietsu 09. Suurin
osa (65 %) oli pelaajan huoltajia, 18 % vastaajista täytti kyselyn yhdessä, 14 % pelaaja vastasi itse, ja 3 % vastauksista tuli joukkueen toimihenkilöltä (kuva).
Innostuneisuutta harrastukseen löytyi vastaajilta kiitettävästi: kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,21 asteikolla 1-5. Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat
kilparyhmien pelaajat (32 %), harrastetason pelaajia oli 23 %, haasteryhmäläisiä oli 22 % ja loput 24 % ei tiennyt tasoa tai sellaisia ei joukkueessa ollut.

Kyselyn täyttäjän rooli
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Joukkueen toimintaa koskevat kysymykset
Miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa? (pelaajalle/pelaajan
näkökulmasta) 1 = ei lainkaan pidä paikkansa 5=pitää täysin paikkansa
Joukkueessa on hyvä ilmapiiri pelaajien kesken

4,24

Harjoitukset ovat monipuolisia ja innostavia

4,18

Pelitapahtumat ovat mielekkäitä

4,27

Peliryhmäkäytännöt toimivat hyvin
Valmentajat ovat kannustavia ja antavat positiivista
palautetta
Uskallan kertoa omista ajatuksistani ja tunteistani
valmentajalle
Valmentajat kohtelevat kaikkia pelaajia tasapuolisesti
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Pelaajan näkökulmasta joukkueet toimivat varsin hyvin: lähes kaikki väittämät saivat yli 4 keskiarvon. Joukkueen ilmapiiri, pelitapahtumat sekä valmentajat
saivat parhaat arviot.

Miten hyvin seuraavat väittämät pitävät paikkansa? (vanhemmalle/vanhemman
näkökulmasta) 1= ei lainkaan pidä paikkansa 5=pitää täysin paikkansa
Joukkueessa on hyvä ilmapiiri aikuisten kesken
(vanhemmat, toimihenkilöt)

4,24

Olen tyytyväinen joukkueen valmennuksen tasoon

4,30

Olen tyytyväinen joukkueen peliryhmäkäytäntöihin
(tasot)
Jalkapalloharrastuksen hinta on mielestäni kohtuullinen
toimintaan nähden
Olen tyytyväinen joukkueen viestintään (Nimenhuuto,
WhatsApp, sähköposti yms.)
Olen tyytyväinen joukkueen tapahtumaviestintään
(treenivuorot, pelit)
Joukkueenjohtaja hoitaa tehtävänsä hyvin

3,98
3,99
4,36
4,40

4,49
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Vanhempien näkökulmasta joukkueiden toiminta oli myös keskiarvoisesti erittäin hyvää. Varsinkin joukkueenjohtajia sekä joukkueiden viestintää
arvostettiin. Hienoa!
Avoimia vastauksia annettiin todella paljon. Sekä kehuja että kehittämisehdotuksia annettiin, ja tulokset sekä kaikki vastaukset on lähetetty ko. joukkueille.

Seuran toimintaa koskevat kysymykset
PPJ:n toimintaa seuratasolla kartoitettiin muutamalla kysymyksellä. Seuran eri toimintamuotoja pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5 sekä
avoimilla kysymyksillä.
Arvioi seuran toiminnan osa-alueita antamalla niille arvosana 1 (huonoin) - 5 (paras)tai 0
(ei kokemusta/en osaa sanoa)
Harjoitusolosuhteiden tarjonta (vuorot kentillä, halleissa
jne.)

3,92

PPJ-varusteiden hankintakäytäntö (Intersport Suomenoja)

3,92

PPJ seuraleirit Eerikkilän Urheiluopistolla kesäisin
PPJ Gaala (kauden päätösjuhla)

4,35
3,64

Extra-harjoitusaktiviteetit (esim. taitokoulu, tehotreenit,
maalivahtikoulut, 1 vs 1 -kisat, aamutreenit)

4,08

PPJ Fudiskoulut (koulujen lomien aikana)

4,09

Yhteistapahtumat seuratoimijoille (Iltakoulu, jojofoorumi,
joukkueauditoinnit, koulutukset)
Seuran työntekijät (ammattitaito, sitoutuneisuus ja
tavoitettavuus) voit lisätä myös sanallisen kommentin alle
Seuran hallitus (ammattitaito, sitoutuneisuus ja
tavoitettavuus) voit lisätä myös sanallisen kommentin alle

3,70
4,11
3,83
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Parhaat arviot saivat PPJ Eerikkilän leirit, seuran työntekijät sekä PPJ Fudiskoulut. PPJ Gaalan arvosana 3,64 oli seuran järjestämistä toiminnoista huonoin
(vaikka 3,64 keskiarvo on kohtuullisen hyvä), ja Gaalaan tehdäänkin tänä vuonna uudistuksia.

Seuran viestintää koskevissa kysymyksissä 89 % vastaajista kokee saavansa tarpeeksi tietoa PPJ:n toiminnasta yleisesti. Seuratuimmat viestintäkanavat ovat
PPJ Jäsentiedote sekä PPJ Junnulehti.
Seuralla on useita viestintäkanavia. Mitä seuraavista olet seurannut
säännöllisesti? (voit valita useamman)
ppj.fi -nettisivu

35%

PPJ:n Jäsentiedote

67%

Facebook
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Junnulehti
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Seuran toimintaa kartoittavissa avoimissa kysymyksissä annettiin runsaasti kehittämisehdotuksia sekä kehuja. Palautteet hajaantuivat moniin aihealueisiin,
mutta tietyt aiheet nousivat useissa vastauksissa esiin: joukkueiden kontrolloidumpi toiminnan ohjaaminen nähtiin sekä ns. uhkana että mahdollisuutena.
Osa halusi enemmän ohjausta, toiset mainitsivat hyvänä puolena joukkueiden tietyn autonomisuuden ja vapauden olla oman näköinen. Valmennukselta
kaivattiin ammattimaisuutta, mutta toisaalta ei haluta kilpailla liian tosissaan. Yhteisöllisyyttä, korttelitoimintaa ja rentoa otetta kehuttiin monessa
vastauksessa.
Lopussa kysytyssä niin sanotussa NPS-arviossa ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit PPJ:n toimintaa ystävällesi?” PPJ sai hienon luvun 61,keskiarvolla
mitattuna arvio oli kiitettävä eli 8,8 asteikolla 0-10. NPS tulee sanoista Net Promoter Score, ja sitä käytetään yleisesti organisaatioiden asiakasuskollisuuden
mittarina.
PPJ kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita antamastanne arvokkaasta palautteesta!

