JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn

Me haluamme olla jatkuvassa liikkeessä. Luoda toimintaa, joka vastaa jäsentemme odotuksia.
Vastaamalla tähän kyselyyn, annat meille kuvan siitä, missä me nyt olemme menossa, ja minne
toivoisit meidän jatkavan kanssasi.
VJS – Jalkapalloa jokaiselle.
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
Perustiedot

* 1. Kuinka monta lasta perheestänne pelaa Vantaan Jalkapalloseurassa?
1
2
3
4
5
6

* 2. Lapseni ikä/ iät?
5-8
9-11
12-15
16-18
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* 3. Pelaako lapsesi...
Poikien korttelijoukkueessa (Kivistö, Myyrmäki, Martinlaakso, Pähkinärinne, Ylästö) ?
Poikien aluejoukkueessa (Pohjoinen, Eteläinen)?
Poikien kakkosjoukkueessa?
Poikien ykkösjoukkueessa?
Tyttöjen joukkueessa korttelijoukkueessa (alle 12v joukkueet)?
Tyttöjen kakkosjoukkueessa
Tyttöjen ykkösjoukkueessa

* 4. Lapseni ovat olleet mukana (pisimpään ollut)
Alle vuoden
1-3 vuotta
yli 3 vuotta
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
Missio

VJS:n toiminnan tarkoituksena on tarjota "Jalkapalloa jokaiselle.". Siksi toimintamme
lähtökohtana on, että toiminnan tulee olla monipuolista ja tarjota erilaisille harrastajille
monipuolisen toimintatarjottimen. Olemmeko oikealla tiellä?
5. Kerro mielipiteesi seuraavista missiotamme koskevista väitteistä
Ei kokemusta
asiasta

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Ei eri mieltä
eikä samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

VJS:ssa on otettu hyvin
huomioon erilaiset
harrastajat
VJS:ssa jokainen
harrastaja on tärkeä
VJS:ssa toiminta on
monipuolista
VJS:ssa pelaajat ovat
tasa-arvoisia
VJS on seura, jossa voi
harrastaa "vauvasta
vaariin"
Vastatessani seuraavat asiat/ kysymykset nousivat mieleeni

6. Kerro yhdellä sanalla (mielellään adjektiivilla):
Millainen lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun järjestäjä VJS on tänään?
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
VISIO

VJS:n visio on olla "Suomen paras kasvattajaseura 2016". Haluamme tarjota harrastusyhteisön,
jossa omia unelmia voi tavoitella, jossa terve ja myönteinen itsetunto vahvistuu turvallisessa
toimintaympäristössä.
Tavoitteemme on rakentaa liikunta ja urheilutoimintaa tavoitteellisuudesta,
kasvatuksellisuudesta, terveellisyydestä ja rohkeudesta kumpuavilla periaatteilla.

5

7. Kerro mielipiteesi seuraavista visiotamme koskevista väitteistä
Ei kokemusta
asiasta

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Ei eri mieltä
eikä samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Täysin samaa
mieltä

VJS:n toiminta edistää
lasten ja nuorten
tervettä ja myönteistä
itsetuntoa
VJS:n toiminnassa on
otettu huomioon lasten
ja nuorten
kehitysvaiheet
VJS:n järjestämä
toiminta on turvallista
VJS:n järjestämä
toiminta on
tavoitteellista
VJS:n järjestämä
toiminta on
pitkäjänteistä
VJS:n järjestämä
toiminta on laadukasta
VJS:n toiminta on
jatkuvasti kehittyvää
Vastatessani seuraavat asiat/ kysymykset nousivat mieleeni

8. Unelmieni Vantaan Jalkapalloseuraa voisi kuvata seuraavalla sanalla (mielellään adjektiivilla)
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
Urheilutoiminta

VJS:n strategiset päävalinnat ovat
Urheilutoiminta (joukkuetoiminta, pelaajakoulutusputki, lisäharjoitusryhmät, VJS-metodi)
Jalkapalloliikunta (ei joukkuetoimintaan/ valmennusryhmiin liittyvä harrasteliikuntaa kehittävä
yksikkö)
Johtaminen (seuran resurssien vahvistaminen, viestintä ja markkinointi sekä
yhteistyökumppanuudet)
Urheilutoimintaan osallistuu n. 1200 lasta ja nuorta ympärivuotisesti. Seuraavassa väitteitä, joista
toivomme sinulta mielipiteitä.
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9. Kerro mielipiteesi lapsesi JOUKKUEEN (joukkueiden) toiminnasta
Ei kokemusta
asiasta

Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Ei tyytyväinen
eikä tyytymätön

Tyytyväinen

Erittäinen
tyytyväinen

Lajitaitojen
valmennus lapseni
joukkueessa
Vuorovaikutus
(valmentajalapseni) lapseni
joukkueessa
Pelien johtaminen
Lapseni huomioimiseen
harjoituksissa/ peleissä
Joukkuehenki
Toiminnan
monipuolisuus
Viestintä vanhemmille
Harjoitteluolosuhteet
Lapseni suhtautuu
harrastukseensa
Joukkueen
toimintamaksun tasoon
suhteessa toimintaan
Vastatessani seuraavat asiat/ kysymykset nousivat mieleeni
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10. Kerro mielipiteesi SEURAN järjestämästä valmennuksesta (taitokoulut, kykykoulu,
lisäharjoitusryhmät)
Ei kokemusta
asiasta

Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Ei tyytyväinen
eikä tyytymätön

Tyytyväinen

Erittäinen
tyytyväinen

Lajitaitojen valmennus
Vuorovaikutus
(valmentajalapseni) lapseni
joukkueessa
Pelien johtaminen
Lapseni huomioimiseen
harjoituksissa/ peleissä
Yhteishenkeen
harjoituksissa/ peleissä
Toiminnan
monipuolisuus
Viestintä vanhemmille
Lapseni suhtautuu
harjoituksiin
Harjoitusryhmän hintaan
suhteessa toimintaan
Vastatessani seuraavat asiat/ kysymykset nousivat mieleeni
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JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015
Tulevaisuus

Tänään rakennetaan huomista. Mikä on sinusta tärkeää seuratoiminnassa?
11. Mitkä ovat VJS:n kolme vahvuutta tällä hetkellä?
Vahvuus 1
Vahvuus 2
Vahvuus 3

12. Mitkä ovat mielestäsi VJS:n kolme eniten kehitettävää asiaa?
Kehityskohde 1
Kehityskohde 2
Kehityskohde 3

13. Suosittelisitko ystävällesi hänen lapsen tuomista mukaan VJS:n toimintaan
En varmasti suosittelisi
En ehkä suosittelisi
Suosittelisin todennäköisesti
Aivan varmasti suosittelisin

14. Minkä yleisarvosanan annat VJS:n järjestämälle lasten- ja nuorten toiminnalle?

Mikä olisi tärkein asia, jolla antamasi arvosana nousisi yhdellä pykälällä?
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