MINIMÄESTÄ UUTEEN NOUSUUN

Mäkihypyn ja yhdistetyn seurawebinaari
21.10.2020
TERVETULOA!

Aiheet:
• SEURA SWOT - seuratilanteen raportti soittokierroksen jälkeen
15 min / Sanni Koivuranta
• OLOSUHTEET – toiminnan pysäyttäjä vai mahdollistaja?
20 min / Kimmo Yliriesto
• HYPPÄÄJIEN HOUKUTTELU - harrastajarekrytoinnin monet muodot
20 min / Niina Meis ja Soili Hirvonen
• VIESTINTÄ - koukuta kiinnostuneet kertomalla toiminnasta
20 min / Soili Hirvonen

MÄKIHYPYN JA YHDISTETYN

SYYSKUU 2020

SEUROJEN PUHELINKIERROS

• Tavoite oli selvittää seurojen tilannetta ja antaa lajiliiton valmentajille,
seuratiimille sekä seuroille itselleen käsitys siitä, missä seurakentällä ollaan
menossa
• Seuraneuvottelupäivät peruttiin keväällä 2020, eikä seuroja oltu päästy
kuulemaan
• Kyselyyn vastasi 21 mäkihypyn ja yhdistetyn seuraa ja
vastaajana toimi seuran ilmoittama yhteyshenkilö

TÄTÄ KYSYIMME:
1.
2.
3.
4.
5.

Miten seuralla menee? Mikä on yleinen pöhinä?
Onko koronatilanne vaikuttanut seuran toimintaan? Miten haasteista on
selvitty?
Mitkä ovat seuran vahvuudet?
Mitkä ovat seuran haasteet?
Onko seuralla ollut viime vuosina mäkikoulutoimintaa?
a. jos ei ole ollut  miksi?
b. jos on ollut  mitkä ovat isoimmat tekijät, että se on saatu onnistuneesti pyörimään?

6.
7.
8.
9.

Millaiset olosuhteet seuralla on junioritoimintaan?
Onko seuralla tarvetta koulutuksille?
Onko seura onnistunut markkinoimaan junioritoimintaansa?
Mikä on ollut tähän parhaaksi havaittu keino?
Muutamia vuosia sitten lajeissa on ollut enemmän alueellista
toimintaa  muistatteko että tällaista olisi ollut ja millaisena sen
koitte?
Olisiko alueellisille foorumeille tarvetta myös tänä päivänä?

1. Miten seuralla menee? Mikä on yleinen
pöhinä?
• Toiminta on monesti yhden henkilön (tai muutamien henkilöiden) aikaansaamaa,
joka aiheuttaa suuria vaihteluita toiminnan laatuun.
• Aiemmin aktiivisissa seuroissa toiminta on hiipumaan päin, kun taas
suvantovaiheessa olleet seurat ovat aktivoineet ja saaneet uudelleen tosi hyvän
vireen päälle.

”Toiminnan laatua pitäisi saada parannettua seurassa:
toimintasuunnitelma, budjetti, valmennuslinjaus puuttuu.”
”Iäkkäämmät toimijat eivät uskalla siirtyä toiminnasta sivuun, kun
pelkäävät homman lopahtavan.”
”Pitkäjänteinen työ alkaa palkitsemaan ja seuran talouskin kunnossa.”

1. Miten seuralla menee? Mikä on yleinen
pöhinä?
• Suurin osa seuroista kamppaili juniorien määrän sekä uusien harrastajien
saamisen kanssa, mutta osa seuroista oli jo ratkaissut tämän pulman tai
ainakin päässyt jo hyvälle tolalle harrastajamäärän lisäämisen kanssa.
• Osassa seuroista toimintaan tulijoita kyllä olisi, mutta homma sakkaa joko
olosuhteisiin tai vetäjien vähyyteen.

”Junnuja enemmän kuin vuosiin ja lisää tuntuu olevan
tulossa”
”Harrastajien vähyys ja harrastajarekrytoinnin haasteet”

2. Onko koronatilanne vaikuttanut seuran
toimintaan? Miten haasteista on selvitty?
• Korona tuntui vaikuttaneen suhteellisen pienesti seurojen
toimintaan.
• Haasteista oli löydetty myös valoisia puolia
”Kilpailuja piti keväällä perua”
”Vaikuttanut kokousten pitämiseen, ne viivästynyt”
” Korona oli jopa puolittainen siunaus, saimme innokkaita,
monilahjakkaita tyttöjä mukaan”
”Kesäharjoitukset aloitettiin etänä, tehtiin urheilijoille
treenivideoita”

3. Mitkä ovat seuran vahvuudet?
• Seurat osaavat jo hyvin tarttua niihin vahvuuksiin, joita heillä jo on, MUTTA
TÄTÄ YLPEYTTÄ VOISI JUURRUTTAA SEUROISSA VIELÄKIN JYKEVÄMMIN

”Harjoitusolosuhteet junioritoiminnalle maailman parhaat”
”Perinteisen ja vahvan seuran identiteetti”
”Junioritoiminnan kehittyminen, huippu-urheilu,
kilpailunjärjestäminen ja olosuhteetkin hyvällä tolalla, sijainti on
hyvä ja talouskin mallillaan”
”Ilmapiiri ja sitoutunut porukka”

4. Mitkä ovat seuran haasteet?
• Kaikissa seuroissa painittiin jonkin alla nimetyn haasteen
tai niiden yhdistelmien kanssa:
•
•
•
•

Tekijöiden puute - talkoolaiset, valmentajat
Olosuhteet - mäkien koot, muovien puute, varusteiden puute, lumen puute
Juniorirekrytointi - ei saada hyppääjiä tai hyppääjät eivät jää toimintaan
Raha
”Liian vähän apukäsiä, talkoolaisia pitäisi saada enemmän.”
”Talous. Kilpailujen osallistujamäärä rajallinen ja vaikeaa järjestää
niin, ettei jäädä tappiolle.”
”Uusien mäkikoululaisten mukaan saaminen”
”Ilmasto on suurin haaste”

5. Onko seuralla ollut viime vuosina
mäkikoulutoimintaa?
a. jos ei ole ollut  miksi?
b. jos on ollut  mitkä ovat isoimmat tekijät, että se on
saatu onnistuneesti pyörimään?

• 12
• 2
• 7

/21

ilmoitti selkeästi pyörittävänsä mäkikoulutoimintaa

/21

kertoi, ettei mäkikoulutoimintaa ole ollut lainkaan.

/21

ei osannut antaa kysymykseen selvää
vastausta

a. Jos
mäkikoulutoimintaa
ei ole ollut  miksi?
”Koska ei ole ollut
muovitusta, ei ole
kesällä voitu pyörittää
eikä talvella ole lunta.”
”Olosuhteet ja
resurssipula.”

b. jos on ollut  mitkä ovat isoimmat
tekijät, että se on saatu onnistuneesti
pyörimään?
”Innokkaat jaoston ihmiset, viestintä
on ollut onnistunutta.”
”Positiivinen ilmapiiri, vanhemmat
haluavat tuoda lapsia treeneihin.”
”Vetäjien rooli on merkittävä, että se
toiminta on laadukasta.”
”Etukäteistyö, jotta porukkaa saadaan
tulemaan.”
”Vuosi sitten alkanut yhteistyö (toisen
seuran valmentajan kanssa).”

6. Millaiset olosuhteet seuralla on
junioritoimintaan?
• Olosuhteet laittoivat seuroja hyvin eriarvoisiin tilanteisiin
• Osalle ne aiheuttivat suurta haastetta ja osa oli erittäin tyytyväisiä tämänhetkisiin
olosuhteisiin

”Ihan hyvät ja paranee entisestään,
kun saamme pikkumäen muoville”
”Loistavat. Hyvät mäet,
joita voi käyttää ympärivuotisesti.”
”Ihan pienin mäki aloittelijoille puuttuu
ja siksi junioreita vaikea saada mukaan.”

”Tosi hyvät tällä hetkellä. Remonttitarvetta on,
mutta pienillä rahoilla ja omalla aktiivisella
työllä on pystytty uudistumaan.”
”Huonot olosuhteet.
Kesäharjoittelu ei onnistu
omalla kylällä.”

”Junioreilla on hyvä aloittaa.”

”Kaupunki kunnostaa mäet ihan viimeisenä
(hiihtolatujen ym. jälkeen)”

”Lapsia ei saada jäämään toimintaan,
koska talvisin ei ole kunnolla lunta eikä
mäet ole kunnossa”

”Hankala lumitilanne, mäkiä ei saatu
ollenkaan tai vain hetkellisesti auki viime
talvena”

7. Onko seuralla tarvetta
koulutuksille?

• 12

/21 ilmaisi

kiinnostuksensa jonkinlaiselle koulutukselle

• 6 /21 antoi selkeän ei-vastauksen
• 4 /21 vastaajista oli ehkä-linjalla
-”kun ehtii” tai ”jos olisi koulutettavia”.

8. Onko seura onnistunut markkinoimaan
junioritoimintaansa?
Mikä on ollut tähän parhaaksi havaittu keino?

• 11

/21 oli

mielestään onnistunut markkinoimaan
toimintaansa edes jollain tasolla

• 10 /21 ei mielestään ollut onnistunut siinä kovin hyvin tai
edes kyennyt yrittämään sitä

• Sosiaalinen media oli selkeästi käytetyin keino,
mutta myös muita väyliä oli kokeiltu.
Parhaaksi havaittuja keinoja olivat:
•
•
•
•
•

Paikallismedia
Mainoslehtiset kouluihin ja päiväkoteihin
Puskaradio
Seuran eri jaostot
Tapahtumat

9. Muutamia vuosia sitten lajeissa on ollut enemmän
alueellista toimintaa  muistatko että tällaista olisi
ollut ja millaisena sen koitte? Olisiko alueellisille
foorumeille tarvetta myös tänä päivänä?
• Osa seuroista muisti, että alueellista toimintaa oli aiemmin ollut
enemmän.
• Kaikilla ei kuitenkaan ollut asiasta tietoa tai muistikuvaa.

• Yleisesti ottaen alueellinen yhteistyö koettiin hyvin myönteisenä
asiana ja tällaiselle toiminnalle tunnettiin olevan tarvetta myös
tulevaisuudessa.
•
•
•
•

Alueelliset kilpailucupit
alueella kiertävät valmentajat
seurojen välinen talkoo- ja kilpailunjärjestämisapu
yhteiset kilpailuviikonloput

Kyselyyn vastanneet seurat:
Taivalkosken Kuohu
Valkeakosken Haka
Vuokattisport Club
Pudasjärven Urheilijat
Puijon Hiihtoseura
Saarijärven Ponsi
Tampereen Pyrintö
Seinäjoen Hiihtoseura
Ylistaron Kilpa-Veljet
Siilinjärven Ponnistus
Suonenjoen Vasama

Jyväskylän Hiihtoseura
Kuusamon Erä-Veikot
Jokilaakson Mäkiseura
Lahden Hiihtoseura
Janakkalan Jana
Helsingin Mäkihyppääjät
Paimion Urheilijat
Joutsenon Kullervo
Ounasvaaran Hiihtoseura
Joroisten Urheilijat

