Seurakysely 2021
Seuratyö on yksi Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliiton tärkeimmistä painopisteistä. Tarkoitus
on auttaa seuroja kasvattamaan harrastajamääriä ja nostamaan tekemisen laatua.
Perustana toimii johdonmukainen tiedonkeruu seuroilta. Seurojen antamat tiedot toimivat
myös pohjana liiton tekemille avustushakemuksille, joten saatu tieto on ensiarvoisen
tärkeää.
Tässä kyselyssä kerätään vuoden 2020 tietoja. Vastaukset kyselyyn pyydetään kaikilta
seuroilta 8.8. menenssä, jonka jälkeen kysely sulkeutuu. Muistutus: Seuratuki maksetaan
vain kyselyyn vastanneille seuroille.
(Kyselyyn vastaaminen kestää nopeimmillaan n. 15 minuuttia. Vastaamista nopeuttaa jos
etsit tiedot käsiisi ennen vastaamista. Kyselyssä kysellään tietoja seuran yhteystiedoista ja
jäsenmääristä, hallituksesta ja toiminnasta, sekä valmentajista ja ohjaajista.) Voit liikkua
kyselyssä sivujen välillä edestakaisin, ja korjata vastauksia myös jälkikäteen jos tulee
tarve. Mikäli kyselyyn vastaamisessa on ongelmia, autan sen täyttämisessä mielelläni.
Ystävällisin terveisin,
Sofia Tauriainen
Seurapalvelut-työryhmän puheenjohtaja
*Pakollinen

1.

Seuran nimi *

2.

Onko vastaaja seuran yhteyshenkilö liiton verkkosivuilla https://www.fencingpentathlon.fi/julkaisut/jasenseurat/ ? *
Merkitse vain yksi soikio.
Kyllä

Siirry kysymykseen 9

Ei

3.

Vastaajan nimi *

4.

Vastaajan sähköpostiosoite *

Siirry kysymykseen 5

Seuran yhteyshenkilö liiton

https://www.fencingpentathlon.fi/julkaisut/jasenseurat/

verkkosivuilla

5.

Seuran yhteyshenkilön nimi *

6.

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *

7.

Yhteyshenkilön puhelinnumero *

8.

Yhteyshenkilön asema seurassa *
Merkitse vain yksi soikio.
Puheenjohtaja

Siirry kysymykseen 17

Muu:

Seuran puheenjohtaja

9.

Onko kyselyyn vastaaja seuran puheenjohtaja? *
Merkitse vain yksi soikio.
Kyllä
Ei

Siirry kysymykseen 10
Siirry kysymykseen 12

Puhelinnumero ja osoite

10.

Puheenjohtajan puhelinnumero *

11.

Puheenjohtajan osoite *

Siirry kysymykseen 16

Seuran puheenjohtajan yhteystiedot

12.

Seuran puheenjohtajan nimi *

13.

Puheenjohtajan sähköpostiosoite *

14.

Puheenjohtajan puhelinnumero *

15.

Puheenjohtajan osoite *

Päivityksiä seuran tietoihin

https://www.fencing-pentathlon.fi/julkaisut/jasenseurat/

16.

Muita muutostoiveita seuran tietoihin liiton verkkosivuilla?

Seurakysely

17.

Mitä seuralle kuuluu? *

18.

Miten koronavirustilanne on vaikuttanut seuran toimintaan? Minkälainen tilanne
on ollut seuraavilla osa-alueilla? *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.

Huono

Juniorien
harrastustoiminta
Aikuisten
harrastustoiminta
Kilpaurheilijoiden
harjoittelu
Yhteydenpito
seuran jäseniin
Alkeiskurssit
Taloustilanne

Haasteellinen,
mutta elpymään
päin

Toteutunut
etänä

Hyvä

Ei juuri
vaikutusta

19.

Voiko liitto jotenkin auttaa tässä tilanteessa?

20.

Onko seurasi kiinnostunut liiton... *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Kyllä

Ei

Seuravierailusta?
Soitosta?

21.

Jos "kyllä" edellisessä: Mitä odotuksia seurallasi olisi liiton
seuravierailuun/soittoon liittyen? Mitä haluaisitte käsitellä ja kenen erityisesti
haluaisitte olevan yhteydessä?

22.

Mikä on seurassa haasteena tai vaikeuksina? Voisiko liitto auttaa? Jos kyllä, niin
miten?

23.

Onko seurasi kiinnostunut Tähtiseura-kehityspolusta? *
Merkitse vain yksi soikio riviä kohden.
Kyllä

Ehkä

Aloitettu

Suoritettu!

Nuoret
Aikuiset

24.

Jos kyllä, millä aikataululla?

25.

Seurani on saanut liitolta tukea seuraavissa osa-alueissa: *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ei
yhtään
Seuran hallinnon
kehittämisessä
Harrastustoiminnan
kehittämisessä
Kilpaurheilun
kehittämisessä
Valmennuksen
kehittämisessä
Kilpailujen järjestämisessä
Tuomaritoiminnan
kehittämisessä

Jonkin
verran

Paljon

Ei
tarpeen

Tarpeen
jatkossakin

26.

Minkälaista koulutusta liitolta seurasi toivoo?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ohjaaja taso I
Valmentaja taso II
Seuran hallintoon ja talouteen liittyvää koulutusta
Markkinointi ja viestintäkoulutusta
Tuomarikoulutus
Muu:

27.

Seurani olisi kiinnostunut olemaan mukana järjestämässä koulutuksia liiton
kanssa? Jos kyllä, mitä?
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ohjaaja taso I
Valmentaja taso II
Tuomarikoulutus
Muu:

28.

Mitkä ovat seuran toiminnan painopisteitä? *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ei lainkaan
Juniori harrastajat
Juniori kilpailijat
Aikuiset harrastajat
Aikuiset kilpailijat
Miekkailu
5-ottelu
Pyörätuolimiekkailu

Vähän

Jonkin verran

Paljon

Erittäin paljon

29.

Mikä on kehityksen tarve kyseisillä alueilla? *
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Ei koske
seuraa

Heikko
tilanne

Paljon
kehitettävää

Hieman
parannettavaa

Hyvä
tilanne

Juniori harrastajat
Juniori kilpailijat
Aikuiset harrastajat
Aikuiset kilpailijat
Miekkailu
5-ottelu
Pyörätuolimiekkailu

30.

Seuran tuomaritoiminta on: *
Merkitse vain yksi soikio.
1
Olematon

2

3

4

5
Aktiivista ja runsasta

31.

Miten liitto voi tukea seuran tuomaritoimintaa?

32.

Seuran toimihenkilöistä __ kpl on suorittanut Puhtaasti paras! -koulutuksen
(https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi) *

33.

Seuran antidoping toiminta on: *
Merkitse vain yksi soikio.
1

2

3

4

Olematon

Jäsenet:

Suunniteltu ja hallussa

Jos seuralla ei ole jäseniä jossain kategoriassa, täytä silloin 0 päästäksesi
eteenpäin.

Jäsenmäärä

34.

Jäsenmäärä: Seniorit miehet *
(20-39v.)

35.

Jäsenmäärä: Seniorit naiset *
(20-39v.)

36.

Jäsenmäärä: Juniorit ja kadetit pojat *
(15-19v.)

37.

Jäsenmäärä: Juniorit ja kadetit tytöt *
(15-19v.)

38.

Jäsenmäärä: Minijuniorit U15 pojat *
(-14v.)
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39.

Jäsenmäärä: Minijuniorit U15 tytöt *
(-14v.)

40.

Jäsenmäärä: Veteraanit miehet *
(40+v.)

41.

Jäsenmäärä: Veteraanit naiset *
(40+v.)

Alkeiskurssien
osanottajat ja
muut
harrastajat

Merkitse alkeiskurssit-kohtaan seuran alkeiskurssien osanottajat, riippumatta
siitä ovatko he seuran jäseniä vai ei.
Seurojen toiminnassa on mukana myös ihmisiä jotka eivät (vielä) ole seuran
jäseniä. Muilla harrastajilla tarkoitetaan sellaisia miekkailijoita/5-ottelijoita,
jotka ovat osallistuneet toimintaan vähintään 8x45min, mutta eivät ole seuran
jäseniä, esim. lasten vanhemmat, vapaaehtoiset yms.

Seniorit

42.

Seniorit Miehet (yli 20v): Alkeiskurssien osanottajat *

43.

Seniorit Miehet (yli 20v.): Harrastajat *

44.

Seniorit Naiset (yli 20v.): Alkeiskurssien osanottajat *

45.

Seniorit Naiset (yli 20v.): Harrastajat *

Juniorit ja kadetit

46.

Juniorit ja kadetit pojat (15-19v.): Alkeiskurssien osanottajat *

47.

Juniorit ja kadetit pojat (15-19v.): Harrastajat *

48.

Juniorit ja kadetit tytöt (15-19v.): Alkeiskurssien osanottajat *

49.

Juniorit ja kadetit tytöt (15-19v.): Harrastajat *

Minijuniorit U15

50.

Minijuniorit U15 pojat (0-14v.): Alkeiskurssien osanottajat *

51.

Minijuniorit U15 pojat (0-14v.): Harrastajat *

52.

Minijuniorit U15 tytöt (0-14v.): Alkeiskurssien osanottajat *

53.

Minijuniorit U15 tytöt (0-14v.): Harrastajat *

Sana
on

Kuuntelemme mielellään palautetta siitä kuinka liitto voisi entistä paremmin tukea seurojen
toimintaa. Anna ehdotuksia, palautetta, risuja tai ruusuja, sana on vapaa! Tässä kohdassa
voit myös antaa palautetta tästä kyselystä, jotta voimme parantaa sitä jatkossa.

vapaa

54.

Vapaa palaute

Google ei ole luonut tai hyväksynyt tätä sisältöä.

Forms

