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Mitä tällä hetkellä seurassa teemme ja kuinka hyvin toimimme?

Oman Seuran Analyysi -kyselyllä kerätään tietoa seurasi tilasta ja toiminnasta. Samalla selvitetään 
toiminnan kehittämistarpeita. Toivottavasti Sinulla on noin 15 minuuttia aikaa vastaamiseen.
Kysely jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa kerätään vastaajan taustatiedot. Toisessa 
osassa arvioidaan seurasi toiminnan nykytilaa erilaisten väittämien avulla. Kolmannessa osassa 
arvioidaan samojen väittämien avulla seurasi toimintojen tärkeyttä. Nykytilan ja toiminnan tärkeyden 
arvioinnissa voi vastata myös avoimiin kysymyksiin seuran toiminnan mahdollisuuksista ja 
heikkouksista.

Vastausohjeet:
Osa 1: Taustatiedot:
Vastaa kaikkiin kysymyksiin valitsemalla sopivin vaihtoehto.

Osa 2: Seuran nykytilan arviointi:
Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten mielipidettäsi seuran nykytilasta kyseisen väittämän 
osalta.

Vaihtoehdot ovat:
1.Olen eri mieltä
2. Olen jokseenkin eri mieltä
3. Vaikea sanoa
4. Olen jokseenkin samaa mieltä
5. Olen samaa mieltä

Jos et halua vastata, tai et tunne toimintaa mielestäsi riittävän hyvin sitä arvioidaksesi, vastaa 
"EOS".

Osa 3: Seuran toimintojen painotukset:
Valitse vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten sitä, miten tärkeä kyseinen toiminto mielestäsi on.
Vaihtoehdot ovat:

1. Toiminta ei ole tärkeää
2. Toiminta ei ole kovin tärkeää
3. Vaikea sanoa
4. Toiminta on melko tärkeää
5. Toiminta on tärkeää

Vastaajan tiedot
Vastaajan ikä (täysinä vuosina pelkin numeroin): 
Vastaajan sukupuoli: nainen  mies 
Toimintavuodet nykyisessä seurassa (täysinä vuosina pelkin numeroin): 
Vastaajan asema seurassa: Johtokunta   Aktiivinen jäsen/kilpailija 

Ohjaaja tai valmentaja  Lapsen vanhempi/huoltaja   Silloin tällöin osallistuja
Talkoolainen  Katselija   Muu 

Seuran nykytilan arviointi
Pohdi hetki seurasi nykyistä toimintaa ja arvioi sitä 
seuraavien väittämien perusteella:

Seurasi toiminnan perustat            
1. Seura järjestää tarpeeksi laadukasta toimintaa alle 

13-vuotiaille junioreille.
2. Seura järjestää tarpeeksi laadukasta toimintaa 13-

20 vuotiaille junioreille.
3. Seura järjestää tarpeeksi tapahtumia/toimintaa ns. 

”tavallisille harrastajille” (ei lisenssiurh.)
4. Seuran kilpaurheilulliset tulokset ovat riittävät 

suhteissa odotuksiin.
5. Seura järjestää toimintaa molemmille sukupuolille 

ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
6. Seura järjestää tarpeeksi jäsenten haluamia 

tapahtumia (talkoot, kulttuuri, viihde tapahtumia)

Seurasi toiminnan puitteet  
7. Seuran järjestötoiminta on hyvin organisoitua 

(kokoukset, toimisto, toimihlöt/luottamushlöt)
8. Seuran jäsenrekisterit ovat ajan tasalla sekä 

pöytäkirjat ja muu paperityö on huolella hoidettu
9. Seura tiedottaa toiminnasta aktiivisesti, 

säännöllisesti ja oikeille kohderyhmille seuran sisällä
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10.Seuran jäsenistö osallistuu riittävästi erilaiseen 
seuraväelle tarkoitettuun koulutukseen

11. Jäsenten on helppo osallistua seurantoiminnan 
kehittämiseen ja suunnitteluun

12. Seuran talouden tulopohja on ensi vuodeksi 
järjestyksessä

13. Seuran johtokunnan kokoonpano vastaa seuran 
kohderyhmien erilaisia tarpeita (mm. sukupuoli, 
ikä)

14. Seuralla on toimintaan nähden tarpeeksi 
yhteistyökumppaneita

15. Seura ottaa toiminnassaan ympäristöasiat huomioon

16. Paikalliset asukkaat, yhteistyökumppanit ja muut 
kohderyhmät tuntevat seuran toiminnan hyvin

Seurasi toiminnan määrä ja laatu
17. Seura osaa järjestää tapahtuman kuin tapahtuman 

niin että kaikki sujuu suunnitelmien mukaan
18. Seuran jäsenet ovat tyytyväisiä seuran toiminnan 

määrään
19. Seuran jäsenet ovat tyytyväisiä seuran toiminnan 

laatuun
20. Uusien ihmisten on helppoa tulla mukaan seuran 

toimintaan
21. Seuran jäsenmäärä kehittyy 

suunnitelmien/tavoitteiden mukaisesti
22. Seuran jäsenmäärä on sopiva toiminnan määrään 

ja tavoitteisiin suhteutettuna

Seuran vahvuuksia ovat:

Seuran heikkouksia ovat:

Seuran vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia ovat:

Seuran mahdollisia uhkatekijöitä ovat:

Sana on vapaa
Kerro oma näkemyksesi seuran toiminnan kehittämisestä. Millainen seuran pitäisi olla 
viiden vuoden päästä?

Kiitos arvokkaista vastauksistasi!
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