
PPJ JÄSENKYSELY 2022 TULOSTEN YHTEENVETO 

PPJ Jäsenkysely toteutettiin maalis-huhtikuussa Webropol-kyselylomakkeella, jonka linkki oli myClubissa. 

Vastauksia saatiin yhteensä 330 kpl, mikä oli reilusti enemmän kuin edellisen vuoden kyselyssä (241 kpl). 

Vastauksia saatiin lähes jokaisesta joukkueesta, aktiivisimpia vastaajia olivat Jätkäsaari 2013, Edustus 2007, 

Laru 2011, Tytöt 2007 sekä A1-pojat. 

Suurin osa vastaajista (58 %) oli pelaajan huoltajia, 28 % vastauksista pelaaja täytti itse, 12 % vastaajista 

täytti kyselyn yhdessä ja 2 % vastauksista tuli joukkueen toimihenkilöltä. Innostuneisuutta harrastukseen 

löytyi vastaajilta kiitettävästi: kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,3 asteikolla 1-5. Aktiivisimmin kyselyyn 

vastasivat kilparyhmien pelaajat (42 %), haastetasolla oli 23 %, harrastetasolla oli 18 % ja loput 17 % ei 

tiennyt tasoa tai sellaisia ei joukkueessa ollut. 

 

JOUKKUEEN TOIMINTAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

Joukkueen toimintaa koskevissa kysymyksissä kysyttiin ensin pelaajien näkökulmaa. Jokainen kysytty osa-

alue sai arvosanaksi vähintään 4/5, eli yleisesti ottaen pelaajat ovat valmentajiin ja harjoituksiin todella 

tyytyväisiä! (kuva alla) 

 

Kysymykseen Mikä valmentajissasi ja joukkueessasi on parasta? annettiin 171 vastausta. Eniten arvostettiin 

yhteishenkeä ja joukkuekavereita, rentoa mutta ammatillista otetta valmennuksessa sekä kannustavaa 

ilmapiiriä. 

 

Vanhempien näkökulmasta kysytyt väittämät saivat myös erittäin hyvät arviot: jokainen väittämä ylsi 

vähintään arvosanaan 4/5 paitsi harrastuksen hintaa koskeva kysymys (3,9) (kuva alla).  



 

Avoin palaute joukkueen toiminnasta -kohtaan annettiin sanallisia vastauksia yhteensä 128 kpl. Aiheet 

vaihtelivat laidasta laitaan, esimerkkeinä voidaan mainita tasoryhmien muodostamista ja treenien sisältöä. 

Useissa kommenteissa kiitettiin tai kritisoitiin tiettyjä joukkueita tai niissä tapahtuneita muutoksia. 

Sanalliset tulokset on toimitettu jokaiselle joukkueelle jatkokäsittelyyn. 

 

SEURAN TOIMINTAA KOSKEVAT KYSYMYKSET 

PPJ:n toimintaa seuratasolla kartoitettiin muutamalla kysymyksellä. Seuran eri toimintamuotoja pyydettiin 

arvioimaan asteikolla 1-5 sekä avoimilla kysymyksillä (kuva alla). Eerikkilän leirit saivat parhaimmat 

arvosanat, kun taas yhteistapahtumat seuratoimijoille jäivät arvosanaan 3,9 (koronan takia ei esim. 

Iltakoulua järjestetty). 



 

Avoimiin kysymyksiin Mikä PPJ:n toiminnassa on mielestäsi parasta? ja Mikä PPJ:n toiminnan osa-alue 

vaatisi eniten kehittämistä? annettiin molempiin lähes 150 vastausta. Hyvinä asioina nähtiin esimerkiksi 

olosuhteet (uusi halli), yhteisöllisyys, helppo lähestyttävyys ja se, että tasoja/joukkueita löytyy jokaiselle.  

Kehittämiskohteina nähtiin mm. valmentajien viestintä ja palautteenanto pelaajille, toimintatapojen 

yhdenmukaisuus joukkueissa ja pelitavassa, tasa-arvo eri ryhmien välille (kilpa/harraste. tytöt/pojat) sekä 

tyttöfutis. 

VIESTINTÄ 

92 % vastaajista kokee saavansa tarpeeksi tietoa PPJ:n toiminnasta yleisesti. Viestintäkanavista seuratuin 

on myClubin tiedotteet. Instagramia seuraa jo 55 % vastaajista, ja Jäsentiedotetta lukee 52 % (kuva alla) 



 

 

Viestinnän avoimissa kehittämisehdotuksissa ja toiveissa (56 kpl) toivottiin mm. viestintäkoulutusta 

joukkueille, infotaulua Jätkäsaaren halliin, brändin kirkastusta, nettisivujen parantamista sekä parempaa 

tiedotusta uusille jäsenille.  Useassa vastauksessa annettiin myös kiitoksia seuralle. 

 

Viimeinen kysymys oli ns. suosittelukysymys eli NPS (net promoter score), Kuinka todennäköisesti 

suosittelisit PPJ:n toimintaa ystävällesi? Keskiarvoksi siihen tuli 8,8 (8,9 vuonna 2021) eli lähes samoihin 

lukemiin päästiin. 65,7 % vastaajista kuuluu kategoriaan suosittelijat (kuva alla).  

 

 


