
SEURATOIMIJAKYSELY KAUSI 2020-21 

Kauden 2020–21 seuratoimijakysely suunnattiin kaikille liiton alaisten jääpalloseurojen 
aktiiveille: puheenjohtajille, joukkueenjohtajille, valmentajille, huoltajille, ottelusihteereille ja 
toimitsijoille. Kyselyyn vastattiin anonyymisti ja vastauksia saatiin yhteensä 97. 

Kyselyn avulla kerättiin taustatietoa jääpallon seuratoimijoista sekä palautetta kuluneesta 
kaudesta. Vastausten perusteella liiton toimintaa kehitetään entistä paremmin jäsenseuroja 
palvelevaksi.  

Tähän julkaisuun koottiin kuvaajat monivalintavastauksista sekä tiivistelmä kyselyyn tulleista 
avovastauksista.   

Jokainen vastaus luettiin läpi ja tuloksia käsitellään niin toimiston kesken kuin liittohallituksen 
kokouksessa. Kiitämme lämpimästi jokaista kyselyyn vastannutta! 

Perustiedot 

 

 

 



Seuratoiminta 

Lähes kolmasosa (31 %) vastaajista oli valmentajia. Seuraavaksi yleisimmät roolit vastaajien 
joukossa olivat joukkueenjohtaja (27 %) ja seuran hallituksen jäsen (19 %). 

Vastaajien joukossa oli monipuolinen kattaus niin seuratoiminnan konkareita kuin vähemmän 
aikaa toiminnassa mukana olleita. Vajaa kolmasosa (28 %) oli ollut mukana seuratoiminnassa 
yli 15 vuoden ajan. Suurimman osuuden (34 %) vastaajista muodostivat henkilöt, jotka olivat 
toimineet seurassa 5–10 vuotta.   

 

 

 

 

 

 

 

  



Kuormittavat ja motivoivat tekijät 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan seuratoimintaan liittyviä motivoivia ja kuormittavia tekijöitä.  
Vastausten perusteella eniten kuormitusta aiheuttavat vapaaehtoisten puute, huonot 
harrastamisen olosuhteet ja vähäinen harrastajamäärä.  

Seuratoimintaan motivoivia tekijöitä olivat oman lapsen tai läheisen harrastaminen, rakkaus 
lajiin ja mahdollisuus urheilullisen elämäntavan edistämiseen.  

  

Oma jääpallotausta 

Erimielisyydet seurassa 



Kuormittavia ja motivoivia tekijöitä oli mahdollista kommentoida avovastauksissa. Alla 
tiivistetysti muutamia vastaajien kommentteja:  

Halutessasi voit kertoa lisää motivoivista tai kuormittavista tekijöistä: 

Seuroissa ja lajissa puuttuu liian usein järjestelmän/koneiston tuki.Liian usein keksitään pyörä 
uudestaan.Tämä näkyy jatkuvuuden puutteena joka esteenä kestävälle kehitykselle.Lisää 
toimijoita,parempia olosuhteita ja rohkeutta kehittää lajia pitää saada lisää. Laji itsessään 
valtavan hieno ja täynnä mahdollisuuksia!i 

Surkeat olosuhteet ja seuratoiminnan epäammattimaisuus rasittavat joukkueen toimintaa. 
Kyllä se on pikkulasten riemu jäällä! 
Lajin parissa paljon negatiivista energiaa, pitäisi enemmän keskittyä positiivisiin asioihin 
Jääpallo on niin hieno laji että ansaitsee katetun hallin ja työ sen eteen motivoi. 

Oman seuran tilanne hyvä oikeastaan kaikilla osa-alueilla. Tulevaisuuden näkymiä himmentää 
pelko lajin tulevaisuudesta valtakunnallisesti. Yhtään paikkakuntaa ei laji enää saisi menettää, 
mieluummin päin vastoin! 

kuinka saada entisiä pelaajia mukaan valmennukseen muuten kuin omien lasten kautta? 

On ilo olla tekemässä omalta osaltaan hyvää joukkueen ja pelaajien harrastamisen eteen, 
mutta kiitollista ei ole se, että vaikka käytät kuinka paljon aikaa asiaan, niin aina on joku joka ei 
ole tyytyväinen toimintatapoihin tai johonkin. Myös vapaaehtoisten/talkoolaisten vähäisyys on 
kuormittavaa. Yhden henkilön harteilla on paljon asioita hoidettavana. 

Nyt joutuu keksimään kaikki harjoitukset itse. Toivoisin liitolta valmista ikäluokkakohtaista 
vuosiharjoitussuunnitelmaa ja koulutusta siihen. 

Valitettavasti ei osata jakaa hyviä käytäntöjä tarpeeksi ja ajatella lajin kehittymistä 

Jääpallo on monella lapsella toinen tai kolmas harrastus. Tästä syystä harrastuksen 
kustannukset pitäisi olla mahdollisimman pienet. Lätkä Vanhemmat kokevat  

Kuormittavin tekijä on 21-22 jäävuoro. 
Myöhäiset harjoitusajat 
Seurassa kaikki on hyvin. Meillä on laadukas hallitus + joukkue. lisää vetäjiä tarvittaisiin 
junnutoimintaan jotta voisi tulevaisuus olla turvattuna 
Tekijöitä joka vuosi vain vähemmän ja jäljelle jääneet kuormittuu jo vähän liikaa 

Liiton tulisi määrätä kaikki bandyliigan pelit kuvattavaksi tietyin kriteerein. Eikä 
automaattikuvaamista tulisi sallia. 

kausi on lyhyt, olosuhteet vaihtelevat liikaa, hallista vaikea saada järkeviä vuoroja, 

Olen toiminut valmentajana JPK ikäisille ilman omaa jääpallotaustaa. Tämän ikäisten 
valmentaminen onnistuu hyvin ilman koulutuksia mutta olisin kaivannut välillä mahdollisuutta 
käydä koulutuksissa lisätäkseni omaa taitoa opettaa ja myös ottaa vastaan vanhempien 
ikäryhmien valmennuksesta. 

Vapaaehtoisten puute johtaa tuen ja kannustuksen vähäisyyteen 

Toivoisin Jääpalloliiton ottavan vahvemman edunvalvonnallisen roolin, joka satelisi sitten 
myös seuroihin. 

 

 

 



Liiton toiminta 

Kyselyn vastaajia pyydettiin määrittelemään lyhyesti Jääpalloliiton tärkein tehtävä. 
Vastauksissa korostui liiton rooli seurojen tasa-arvoisena tukijana, jääpalloilun kehittäjänä ja 
kilpailutoiminnan ylläpitäjänä. Vastauksissa tuotiin esiin myös liiton rooli lajin edunvalvojana, 
koulutuksen järjestäjänä ja harrastajamäärän kasvattajana.  

Alla otteita avovastauksista:  

Täydennä: mielestäni Jääpalloliiton tärkein tehtävä on... 
Kehittää ja mahdollistaa jääpallon harrastamista. 

Tällä hetkellä lähes kaikki asiat hoidetaan heikosti. Joka osa-alueella täytyisi parantaa. Näkyvyyden 
kasvattaminen, jonka seurauksena tulisi lisää harrastajia ja katsojia. Nyt toiminta todella onnetonta. Jo 
päätuotteen markkinointi,Bandy-liiga, sakkaa pahasti.  
Kohdella seuroja tasa-arvoisesti 
Tukea seuroja kaikessa toiminnassa 
Pitää laji hengissä 
Johtaa ja kehittää lajia uusin avauksin.Näyttää suuntaa ja olla seurojen ja harrastajien iholla ja toimia 
äänitorvena. 
Lajin kokonaisvaltainen kehittäminen yhdessä suomalaisessa liikuntaverkostossa toimivien tahojen 
kanssa 
Lajin markkinointi uusille harrastajille 

Koordinoida kilpailutoimintaa ja tukea sekä tiedottaa seuroja lajia koskettavissa asioissa. Edistää lajin 
houkuttavuutta junioriurheilun kentällä. 
Varmistaa isojen linjausta oikeellisuus ja että seuroilla on myös selkeät suunnitelmat juniorityölle. 
luoda tasapuolisesti seuroille mahdollisuuksia toimia. 
Edistää edellytyksiä lajin harrastamiseen. Julkisuuskuvan ja näkyvyyden parantaminen. 
tehdä tasa-arvoisia ratkaisuja valtakunnallisesti. 
Toimia kattojärjestönä, pitää seurojen puolta, edistää jääpalloa lajina, painostaa kaupunkeja olosuhde 
asioissa 
Vahvistaa ja turvata jääpallon asemaa suomalaisessa urheilussa, edistää lajin näkyvyyttä.  
Auttaa seuroja toiminnassa, kouluttaa toimijoita 
Tukea juniorikehitystä ja lisätä harrastajamäärää. 
Toimia kehittämisen edelläkävijänä ja uskaltaa tehdä rohkeita kokeiluja ja toimia lajin edunvalvojana 
aktiivisesti 
Antaa lapiot käteen, jotta seuratoimijat voivat lapioida hyvin 
Tukea seurojen toimintaa antamalla neuvoja ja tarjoamalla koulutusta 

Toimia lajin intohimoisena edunvalvojana ja eteenpäinviejänä, jotta harrastajien määrä kasvaa ja 
sisäänpäinlämpiävyys vähenee. 
Kehittää lajia, näkyvyyttää sekä juniorityön kehittäminen. Toki sarjojen pyöriminen on liiton tärkeä 
tehtävä. Mielestäni pienien junioreiden 6-11 v houkuutelu lajin pariin (luomujääpalloilijat) on tällä hetkellä 
jopa tärkein tehtävä. 

 

 

 

 



Seuratoimijakyselyn vastaajia pyydettiin arvioimaan liiton toimintaa kuudella eri osa-alueella.  

Vastauksissa oli eniten hajontaa ulkoisen viestinnän ja kilpailutoiminnan organisoinnin osalta. 
Tyytyväisimpiä oltiin seuraviestintään ja korona-ajan tiedottamiseen. Arviointi toteutettiin 
viisiportaisella asteikolla, kuten alla olevista kuvaajista käy tarkemmin ilmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koronatilanteeseen varautuminen 

Kilpailutoiminnan organisointi 

 

Koronatilanteeseen varautuminen 



Seuraavaksi vastaajia ohjeistettiin valitsemaan tärkeimmät kehityskohteet, joihin liiton tulisi 
tarttua. Tärkeimmät uudistuskohteet seuratoimijakyselyyn vastanneiden mielestä ovat uusien 
harrastajien lisääminen, nuorten kilpailutoiminnan sekä koulutustoiminnan kehittäminen.  

 

Kehitysideoita kerättiin myös avovastauksilla. Alla tiivistettynä osa vastaajilta saaduista 
ideoista ja kommenteista. 

Millaisia kehitysideoita ja -ehdotuksia sinulla on lajin ja liiton toiminnan edistämiseksi? 

Liiton nettisivut tulisi uudistaa täysin, ne ovat osaltaan lajin käyntikortti. -- Liiton tulisi myös pyrkiä 
saavuttamaan enemmän julkisuutta lajille vaatimalla lisää televisiointia ja hankkimalla sponsoreita -- Myös 
olosuhteiden osalta liiton tulisi asettaa tiukat olosuhdevaatimukset seuroille, jolloin seuroilla olisi pohjaa 
vaatia parannusta myös kaupungeilta (esim. lämmitetty katettu katsomo ja riittävä valaistus). --   Liiton täytyy 
siis pikapuolin koota yhteen kaikki jääpalloseurat, sekä muiden jäälajien edustajat (taitoluistelu, pikaluistelu, 
jääkiekko...) ensimmäisen ison jääareenan edistämiseksi. Liiton täytyy alkaa vauhdittamaan projektia 
yhteistyössä muiden lajiliittojen kanssa, jotta vuoteen 2025 mennessä Suomessakin löytyy vähintään yksi 
katettu iso jääareena.  

Ilmainen jääpallokoulu kaikkiin seuroihin ja sitä kautta lisää harrastajia.  

Jääpallon pariin olisi hyvä saada lisää harrastajia. Tuntuu, että se on ongelma monilla paikkakunnilla. Myös 
viestintään tulisi panostaa. --  Hyvä olisi kehitellä myös liitolle jokin digitaalinen alusta mitä seurat voisivat 
hyödyntää omassa toiminnassaan (harjoittelun seuranta yms) sinne saisi kätevästi kaikkien nähtäville niin 
esimerkiksi materiaalia valmentajille/jääpallokoulun ohjaajille/ pelaajille. Olen seurannut esimerkiksi 
jalkapalloliiton markkinointia ja mielestäni siitä olisi hyvä ottaa mallia. Vaikka kyseessä on marginaalilaji pitäisi 
siitä pitää enemmän meteliä, jotta lajin tietoisuus kasvaisi. 

Käytännöllisiä ja kestäviä hankkeita junnumäärien kasvattamiseen.Myös muut harrastajat fokukseen eikä vain 
Bandyliiga.Enemmän pelejä,pitempi kausi lisää houkuttavuutta. Dropoutia ehkäisemään pikkukentän pelit 
aikuisille saakka.Tämä kaiken ytimessä yhdistettynä tehokkaaseen viestintään tuo tuloksia. 

Valmentajakoulutusta. Pelaaja-, maalivahti- ja fysiikkavalmennuksen koulutusta junnuille enemmän. Niiden ei 
tarvitse olla edes kalliita. Videoita tekniikoista, harjoittelusta jne.  

Joustavuutta yli-ikäisyyssääntöihin jotta joukkueet saataisiin kasaan kun vähän pelaajia usealla paikkakunnalla 

Valmentajakoulutusta kaipaisin joka tasolle.  

Strategia ja rakenteet kuntoon, toimenpideohjelma jalkautukseen/koulutus ja laatu, nuorisotoiminta, huippu -
urheilu, harrastetoiminta 

BL ja naisten SM-sarjan kehittäminen 

Ulkoinen viestintä 

Tyttö- ja naispelaajien lisääminen 



Liiton tuki kaikin mahdollisin tavoin P11 ja nuorempien toimintaan. Siellä ja vain siellä on tämän lajin 
tulevaisuus. Valmentajakoulutusjärjestelmän ja siihen liittyvien materiaalien toteutus. 

Halleja 2-3 kpl 

Tuomaritarkkailu, yhteiset tilaisuudet haukkumatta 

Leiritysten lisääminen,syys cup 

Järjestäkää leirejä Ruotsiin jo P11 ikäisille. Nuoret pitäisi saada kiinnostumaan lajista vahvemmin että muut 
harrastukset ei vie mukanaan. 8kk tauko ilman että on mitä odottaa on liian pitkä, hallileiri Ruotsiin elokuussa 
olisi hyvä motivaattori ulkojäitä odotellessa. 

Harrastajamäärän kasvattaminen oltava keskiössä. 

Yhteistyön mahdollistaminen eri seurojen juniorivalmentajien välillä. Esim. Yhteisen harjoituspankin luominen.  

P9 ikäluokka mukaan kilpailutoimintaan. Lapset ehtivät muihin harrastuksiin, kunnjääpallossa aloitetaav ’vasta’ 
p11 ikäluokasa kilpailutoiminta. 

Uskallus uudistaa lajin näkökulmasta sarjatoimintaa mestiksen osalta. Kaikkia asioita ei tarvitse käydä läpi 
yksittäisten seuratoimijoiden kanssa vaan terävöittää toimiston johtamista. Lajin varainhankinta ja 
edellytyksien luominen niin kauden pituuden kuin varainhankinnan osalta vaatii selkeitä kehittämistoimia 
kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi. Seuratyön ohjaaminen myös tärkeää lajin kehittämiseksi. 

Pitäisi tarkastella onko P13 välikenttämuoto oikea ratkaisu vai väheneekä oikeasti harrastajat  

Pelejä pitäisi saada lisää. Kustannukset ja tasoerot huomioiden 

jääkiekon parista tulisi innokkaita, seurayhteistyö jääpallo ja -kiekko 

Aiemmin tehty strategiasuunnitelma ja toteutus jäi puolitiehen. Lajin kilpailutoiminnan kausi lyhyt max 5kk 
joka luo erikoispaineita. Liiton nostettava arvovaltaansa lajin ylimpänä toimijana mm seurojen keskeisissä 
suhteissa. Liiton ei tule siirtää sille kuuluvia tehtäviä seuroille. Lajin eteenpäin viemiseksi ja tietoisuuden 
lisäämiseksi yli muiden lajien, tulisi puskea eri tahoille tietoa eli strategia ja tiedotus yhteydenottoineen 
tärkeää.  

Lisää harrastajia lajin pariin, jalkautuminen koululuihin, halliolosuhteiden edistäminen, 
sponsoritoiminta/varainkeruun parantaminen 

 

 

  



Kyselyn lopussa oli vapaan sanan osio, johon vastaajat saivat antaa kriittistä ja kiittävää 
palautetta kuluneesta kaudesta.  

Alla poimintoja muutamista avovastauksista. 

Risut ja ruusut kaudelta 2020-21? Vapaa sana kommenteille, kriittiselle palautteelle ja kiitoksille.  

Lisää kehitysideointia :) 
Jääpallo tulisi brändätä uudelleen uusien harrastajien houkuttelemiseksi. Tulisi miettiä mitkä ovat 
lajimme edut, tulevaisuuden näkymät, kehitysmahdollisuudet, houkuttimet, historia jne. -- 
Kohdennettu some-markkinointi, liigapelien televisiointi, jokaisen jääpalloseuran seuratoiminnan 
esittely somessa... Ehdotan Bandy 2030-projektia, jossa vuonna 2030 jääpallolla on Suomessa 10 000 
harrastajaa, jokaisessa liigakaupungissa on katettu areena ja jokaisessa junioritoimintaa 
harjoittavassa kaupungissa on tekojäärata. -- Projektille omat nettisivut bandy2030.fi, jossa voi 
keskitetysti ilmoittautua mukaan oman paikkakuntansa jääpallokouluun tai juniorijoukkueeseen. 
Lisäksi sivuille lisätietoa projektin tavoitteista ja itse lajista, esittelyvideoita ja haastatteluja.  

Mielestäni liitto onnistui hienosti koronan tuottamista vaikeuksista ja tiedotus oli koko kauden ajan 
todella hyvää. Vaikka osa nuorten sarjoista jäi pelaamatta oli kuitenkin elintärkeää, että bandyliiga ja 
naisten SM-sarja saatiin vietyä loppuun asti. 

Kiitokset ja tsempit vaikeasta vuodesta eteenpäin! 

Haastavasta tilanteesta huolimatta, liiton toiminta ja päätöksenteko on ollut helposti seurattavaa. 
Koronakurimukseen ei pysty vain yksinkertaisesti kaikilta osin varautumaan.  

Vaikka nuorten sarjojen osalta korona teki suuret vaikutukset sarjojen pelaamiseen, oli ajanjaksoja, 
jolloin jossain vaiheessa osalla alueista sai pelata pelejä, osalla ei. Monesti vastuu jäi 
seuralle/joukkueelle päättää, pelataanko vai ei (noudatetaanko alueellisia ohjeita miten 
kirjaimellisesti). Joissain seuroissa oltiin ehkä vastuullisempia kuin toisissa. Tasa-arvoisuuden vuoksi 
olisi toivonut liitolta valtakunnallisia linjauksia pelien, jotta kaikki joukkueet olisivat olleet samalla 
viivalla, jos sarjat olisi saatu pelattua. 
Yleisesti ottaen yhteistyö seurojen ja liiton väälillä on toiminut kauden aikana erittäin hyvin, kiitos 
siitä! 

Taisin jo tyhjentää pankin. Toivoisin, että palaute otettaisiin oikeasti vakavasti ja tehtäisiin asioiden 
eteen enemmän. Nyt pitäisi päästä tästä ankeasta vaiheesta eteenpäin. Uusia ja raikkaita ideoita ja 
energista toimintaa, niin laji menee eteenpäin. 

Tiedotus parantunut. Kuukausikirje hyvä. Kausi on lyhyt, mutta sarja ohjelma  olisi jojon näkökulmasta 
mukava saada ajoissa, jotta budjetin rakentamiseen jäisi enemmän aikaa juniorijoukkueissa. 
Enemmän p13/15 ikäisille turnausmuotoisia pelitapahtumia yksityäisten pelien sijaan. Mahdollisuus 
näin omantasoisiin peleihin. Sääntömuutos p13 sarjaan, jos joukkueilla on pelissä 10 maalin ero olisi 
mahdollisuus ottaa lisäpelaajia kentälle tai johtavan joukkueen pelaajia vähennetään. 

Ottelusiirrot kotonatilanteesta johtuen saatiin tehtyä hyvässä hengessä, kiitos siitä. 

Koronakauden jälkeen voi olla kiitollinen siitä kuinka hyvin saatiin p15/p17p21 sarjat vietyä läpi. Kaikki 
varmasti tehtiin mitä pystyi tekemään. Hallituksdn rajoituksi ja aikaa vastaa taistellessa, ehkä p15 
sarjan loppupelit olisi saatu pelattua jättämällä hiukan pelivaraa loppuun. Liiton toimintaa 
hankaloittaa tietysti ikäluokkien niukkuus jolloin aikataulussa on isotyö saada se sopimaan kaikille. 

Hyvää on viestinnän parantuminen, kenties heikkoutena se että ei olla jääpalloon saatu lajina 
aikaiseksi sellaisia käytännön toimenpiteitä tai suuntaviivoja joilla lajia saataisiin kehitettyä varsinkin 
nuorten toiminnan osalta. Aina mennään ns. samoilla tavoilla vuodesta toiseen. 

Uudet henkilöt liiton toimistolla ovat tehneet erinomaista työtä näinä vaikeina aikoina, ISO kiitos! 



Rohkeampi reagointi poikkeustilanteissa (Covid-19) 

Tiedotus ja näkyvyys ovat parantuneet huomattavasti. Selvisitte seuratasolta katsottuna upeasti 
haastavasta ja ennätyserikoisesta kaudesta! 
Tuomaritoiminta vaihtelee ottelusta toiseen liikaa. Ei yhtenäistä linjaa.  

Hyvää uskallus tehdä hallituksessa linjauksia ja johtamistoimia. Huonoa liika politikointi seurojen 
suuntaan vanhan mallin mukaisesti. Luonnollisesti seurat tekevät perustyön, mutta hallitus käyttää 
operatiivista valtaa yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Isot linjat tärkeitä ja tämä luo edellytykset 
kehittää lajia. 

Kyllä se menee pelkästään ruusujen puolelle. Erittäin hyvin hoidettu tämmöinen vaikea 
kertaluontoinen kausi. 

hyvää osallistujamaksut palautettiin kun ei ollut pelejä, viestintä parani 

Selvitiin kohtuullisen hyvin poikkeuksellisista oloista yhdessä. Seurojen välistä yhteisöllisyyttä olisi 
hyvä lisätä, jotta siitä ei tulisi ristiriitoja. Nyt oli vähän sellaista ajoittain ilmassa, kun vuosi oli myös 
taloudellisesti tosi haasteellinen. 

 

 


