
YHTEENVETOA SEURATOIMINTAKYSELYSTÄ 
 
Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneista! Kaikkiaan vastauksensa antoi 42 henkilöä, 
joista lapsia 16, vanhempia 11 ja seuran toimihenkilöitä 15. Yhteenvetoon olen koonnut 
kyselyn keskeistä antia, omilla kommenteillani höystettynä. 
 
Lasten kyselystä 
 
Kyselyyn vastanneiden lasten ikähaitari jakautui tasaisesti, painottuen ikäryhmään 7-10 –
vuotta. Näin ollen vastaajista suurin osa edusti hippopolkulaisia. 
 
Lasten palaute oli kokonaisuutena erittäin myönteistä. Arviointiasteikko oli kolmiportainen ja 
koostui hymiöistä: suu ylöspäin, viivasuu ja suu alaspäin. Harjoitukset, ohjaajat ja kisat saivat 
lähes kaikille hymyn huulille. Kukaan lapsista ei kokenut näitä tekijöitä ikävinä. Ryhmän 
hengen kaikki vastanneet kokivat myönteisenä. Harjoituksia nähtiin olevan sopivasti; osa 
toivoi niitä nykyistä enemmän. Sama kuvio toistui myös kilpailujen määrässä.  
 
Avoimiin kysymyksiin siitä, mikä urheiluharrastuksessa on parasta, vastattiin mm. 
seuraavasti: hyvä yhteishenki ja kaverit, uuden oppiminen sekä monipuoliset harjoitukset, 
leikkiä unohtamatta.  
 
Vastaavasti kysymykseen urheiluharrastuksen tylsyydestä, suurin osa vastasi, ettei mikään 
ole tylsää. Yksittäisiä kommentteja saivat mm. harjoitusten vähyys, hankalaksi koetut 
harjoitukset tai sääolosuhteet sekä ulkopaikkakunnilla olevat kilpailut.  
 
*Lasten palaute antoi uskoa siihen, että olemme hyvällä tiellä Hippopolun sisällön suhteen. 
Harjoituksia toivottiin myös enemmän, mikä asettaa meille jatkoa ajatellen haasteita. Miten 
saamme mukaan toimintaan enemmän ohjaajia, sillä nykyisillä ohjaajaresursseilla kysynnän 
kasvuun vastaaminen ei ole mahdollista.  
 
Vanhempien kyselystä 
 
Kyselyyn vastanneet vanhemmat olivat kaikki äitejä, joista osalla on vanhemman roolin 
lisäksi myös muita rooleja (toimiminen ohjaajana tai seuran luottamustehtävissä) 
seurassamme. Lähes kaikilla vastanneista oli toiminnassa  mukana joko kaksi lasta tai 
enemmän, painottuen ikäryhmään alle 7-vuotiaat. Suurin osa lapsista oli ollut mukana 
toiminnassa yli kaksi vuotta. Lapsen urheiluharrastusta pidettiin lähes poikkeuksetta koko 
perheen yhteisenä harrastuksena eikä siihen nähty kuluvan liikaa aikaa. Myös 
urheiluharrastuksesta aiheutuvia kuluja pidettiin kohtuullisina.  
 
Vanhemmista kaikki olivat joko kokonaan tai lähes tyytyväisiä lapsensa 
urheiluharrastukseen; kukaan vastanneista ei osoittanut tyytymättömyyttään lapsensa 
urheiluharrastusta kohtaan. Erityisesti kiitettiin Hippopolun toteutusta ja sitä, että aivan 
pienimmätkin otettiin mukaan toimintaan.  
 
Tyytyväisyys lasten urheiluharrastukseen tuli esille mm. kysymyksissä ohjaus- ja 
valmennustoiminnasta. Vastausten perusteella seurassamme ohjaajat ja valmentajat 
hoitavat tehtävänsä ja kannustavat kaikkia kilpailutilanteissa joko hyvin tai melko hyvin. 
Lasten saama ohjaus ja valmennus, harjoitusten ja kilpailujen määrä sekä pelisäännöistä 



sopiminen koettiin myös samalla tavalla. Pelisääntökeskusteluihin toivottiin mukaan 
enemmän keskustelua suhtautumisesta luontoon, toisiin lapsiin sekä ohjaajiin.  
 
Kysymykseen tiedotuksesta sekä sen saavuttavuudesta suurin osa vastanneista totesi sen 
olevan riittävää. Toiveena esitettiin sähköisen viestinnän lisäksi myös perinteistä kirjepostia, 
mikä lisää entisestään tiedotuksen perille menoa.  
 
*Vanhemmilta saatu palaute oli ilahduttavaa ja palkitsevaa, sillä Hippopolun suunnittelutyö 
tuntuu vuosittain yhä haastavammalta. Haastavaksi työn tekee toiminnan sisällön 
suunnitteleminen pitkäjänteisesti, rutinoitumatta vanhoihin kaavoihin sekä ”vanhojen ja 
uusien” suunnistuskoululaisten toiminnan eriyttäminen suhteessa ohjaajaresursseihin. 
Toimintamme kaipaisi myös uusia, konkreettisia ideoita toteutettavakseen. Toisaalta 
vanhempien ja lasten antama palaute antaa uskoa siihen, ettei toimintaan odoteta mitään 
”maata mullistavaa” vaan perustyö – suunnistustaitojen opetteleminen lasten ja nuorten 
ikätaso sekä edellytykset mutta myös yksilöt huomioiden, on riittävää.     
 
Seuratoimijoiden kyselystä 
 
Kyselyyn vastanneet jakautuivat lähes tasan miehiin ja naisiin; painottuen 31-50 -vuotiaisiin 
sekä seuran toiminnassa yli viisi vuotta mukana olleisiin. Vastanneista suurin osa osallistui 
seuran toimintaan luottamushenkilönä tai muissa seuratehtävissä. 
 
Suurin osa vastaajista näki seuran toiminnan ja arvojen toteutuvan seurassamme joko hyvin 
tai melko hyvin. Parhaiten nähtiin olevan kunnossa toimintaperiaatteiden. Parannettavaa sen 
sijaan löytyi yksittäisen vastauksen pohjalta seuran toiminnan organisoinnissa, eri tehtävissä 
toimivien vastuunjaon selkeyttämisessä sekä tarjottavien palveluiden vastaamisessa tämän 
päivän kysyntään.   
 
Seurahenki nähtiin vastaajien mielestä erittäin hyvänä. Sen sijaan seuratoimijoiden saama 
huomioiminen, kannustaminen ja korvaukset tehdystä työstä nähtiin yksittäisten vastausten 
perusteella riittämättömiksi. Myös viestinnässä nähtiin puutteita; monet näkivät puutteita 
ulkoisessa viestinnässä – sisäinen viestintä toteutui vastaajien mielestä melko hyvin.  
 
Seuran ohjaajien nähtiin olevan joko hyvin tai melko hyvin koulutettuja, yksittäistä vastausta 
lukuun ottamatta. Sama palaute toistui myös kysymyksessä, miten seura tukee 
toimihenkilöidensä kouluttamista.  
 
Toimintamme painopistealue koettiin olevan alle 13-vuotiaissa lapsissa ja nuorissa. Myös 
heille suuntautuvan toiminnan liikunnallisten sisältöjen koettiin olevan monipuolisia. Sen 
sijaan enemmän panostusta toivottiin myös 13-19 –vuotiaiden kilpa- ja harrasteurheiluun 
sekä varttuneemman väen kuntoliikuntaan. Tämä nähtiin myös laajemmin yhteiskunnallisena 
haasteena. 
 
*Meillä jokaisella on omia toiveitamme ja tarpeitamme, joita pyrimme erilaisin keinoin 
toteuttamaan. Seuratoiminta pyrkii osaltaan täyttämään ja vastaamaan esitettyihin toiveisiin 
ja tarpeisiin. Erityisesti pienessä seurassa toimittaessa on totuttu hyvään ja siihen, että myös 
omat toiveet ja tarpeet tulevat toteutetuiksi. Kaikkeen eivät kuitenkaan seurankaan resurssit 
yllä. Haasteita meille asettavat niin taloudelliset- kuin toimijaresurssitkin, minkä varmasti 



kaikki tiedämme. Miten tästä siis eteenpäin? Jokaisen meistä on opittava joustamaan 
toiveistamme ja tarpeistamme sekä/tai tehtävä jotakin. Mieluiten molempia.  
 
Olemme jaostossa olleet viime vuosina kiperienkin kysymysten äärellä ja joutuneet tekemään 
hankaliakin päätöksiä. Tämänkaltaisia asioita ovat olleet mm. jo saavutetuista eduista, kuten 
esim. kuntorastien maksuttomuudesta tai osallistumismaksujen korvattavuudesta, 
tinkiminen. Uskomme, että ne, jotka haluavat suunnistusta harrastaa, harrastavat sitä joka 
tapauksessa, maksoi mitä maksoi. Ja mikä on mielestämme ollut tärkeintä: lasten ja nuorten 
toiminnasta emme ole tinkineet vaan päinvastoin pyrkineet vastaamaan ajankin sille 
asettamiin haasteisiin niiden resurssien turvin, mitä meillä käytössämme on.  ja on ollut. 
Näin ollen pyrimme jaostona tukemaan mm. kouluttautumista ja toivommekin, että jäsenet 
itse ovat aktiivisia ja ilmoittavat koulutustarpeistaan ja –halukkuudestaan.    
 
Toimintamme ei pyörisi ilman seuratoimijoita – ei ilman Sinua, minua tai meitä. Me olemme 
kaikki tässä samassa veneessä, soutamassa samaan suuntaan. Tosiasia on se, että joku 
meistä ottaa suuremman roolin tuon veneen liikuttamisessa kuin joku toinen. Sekin on vain 
hyväksyttävä; katkeruudella ei venettä viedä eteenpäin. Koskaan emme varmasti pääse 
tässä suhteessa tilanteeseen, jossa vallitsisi täystyytyväisyys. Tulevaisuudessa 
haasteenamme on erityisesti kuitenkin se, että ne, joilla suurempi rooli seuraveneemme 
liikuttamisessa on, eivät kuormittuisi liikaa ja menettäisi iloaan toimintaa kohtaan. Sellaisia 
tilanteita varten meidän täytyy osata myös varautua. Olla valmis siirtymään itse airoihin ja 
tarjoamaan toiselle mahdollisuus ottaa välillä vähän kevyemmin.   
 
Tässäkin asiassa – tehty työ ja siitä saatavat korvaukset - meillä on erilaisia toiveita ja 
tarpeita. Jollekulle saattaa riittää pelkästään toiminnan tuoma yhteisöllisyyden tunne 
palkkioksi tehdystä työstä. Joku toinen on tyytyväinen siihen, että korvauksena tekemästään 
työstä on saanut kiertää kisoissa kesät talvet, seuran huolehtiessa osallistumismaksuista. 
Luulenpa, että seurassamme tämä asia on kuitenkin loppujen lopuksi melko hyvällä tolalla. 
 
Viestintä on varmasti myös yksi tärkeimmistä haasteistamme. Miten saavutamme kaikki 
seuramme suunnistavat jäsenet? On totta, että tiedottamisessa esim. paikallislehden 
seurapalstalla kuntorasteista, on petrattavaa; inhimillisiä unohduksia tapahtuu eikä 
sähköiseen tiedonkulun perille menoonkaan voi aina luottaa. Toisaalta jokainen meistä voi 
myös itse ottaa aktiivisemman roolin ja puhelimen kauniiseen käteen. Kysymällä selviävät 
monet asiat. Sen sijaan näkisin ulkoisen viestinnän sisäistä huomattavasti tärkeämpänä. 
Olisi hienoa, jos meillä olisi henkilö, joka raportoisi tapahtumistamme ja toiminnastamme 
säännöllisesti lehtien palstoilla. Näkyvyys lisäisi tunnettuutta ja mahdollisesti toisi meille 
kaipaamiamme toimijaresurssejakin lisää pitkällä jänteellä. Tulevalle toimintakaudelle 
olemme heittäneet enemmän palloa nuorten suuntaan. Tiedottaminen ja viestintä on eräs 
mielenkiintoinen ja monessa mielessä opettavainen tapa tulla mukaan seuratoimintaan; 
toivotaan, että aikuistuen avulla nuoremme saavat juttujaan liikkeelle tulevaisuudessa 
aiempaa enemmän. Myös varttuneemmat voivat toki kirjoittaa juttuja ja esittää 
kiinnostuksensa tähän seuratoimintaan. Asiasta innostuneet voivat sopia tiedotusvastuista 
ja mahdollisista juttuavustuksista jaoston jäsenten kanssa.  
 
Me jaoston jäsenet teemme parhaamme sen eteen, että suunnistus tuottaisi edelleenkin 
meille kaikille iloa ja virkistystä arkisen työmme oheen.  Otammekin mielellämme ideoita ja 
ajatuksia – risuja ja ruusuja jaostossa vastaan. Niiden avulla pyrimme kehittämään 
toimintaamme meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi.  


