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Miten kysely toteutettiin?

• Ajankohta huhti- toukokuu 2021 (kysely liikkeelle 
välittömästi Vuokatin nuorten SM-hiihtojen 
jälkeen)

• Sähköpostitse suoraan noin 370 vastaanottajaa
• Vuokatti Sportin Facebookissa linkki kyselyyn

• Ensimmäisen 24 tunnin aikana yli 100 vastausta!



Miten kysely toteutettiin?

• Kyselyn pääteemoina:
1. Valmennus
2. Olosuhteet
3. Välineasiat/ Suksihuolto

• Kysyttiin myös ajatuksia oman seuran sekä piirin 
tilanteesta 

• Paljon vastauksia avoimiin kysymyksiin

• Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!



Vastaajien määrä: 191

Täytän tätä kyselyä: n Prosentti

HS-ikäisen (12-16v) urheilijan vanhempana 69 36,7%

Nuorten sarjoissa (17-20v) kilpailevan urheilijan
vanhempana

29 15,4%

Seuran valmentajana 37 19,7%

Muuna seuratoimihenkilönä 44 22,3%

Muu rooli, mikä? 11 5,9%

• Vastaajista 90,1% (n=172) ilmoitti päälajikseen maastohiihdon ja 
9,9% (n=19) ampumahiihdon

• Noin puolet vastaajista (n=98, 51,3%) eri ikäisten nuorten 
urheilijoiden vanhempia

• Vastaajina monipuolisesti toimijoita lajin sisältä



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista

Missä koette tarvitsevanne eniten apua seuranne toiminnassa?

n Prosentti

Valmennuksen suunnittelu ja ohjelmointi 92 48,2%

Tapahtumien (esim. kilpailut) järjestämisessä konsultointi 7 3,7%

Välineasiat (mm. suksihuolto) 28 14,6%

Olosuhdeasiat (mm. ensilumenladut) ja niissä konsultointi 25 13,1%

Muu, mikä? 39 20,4%

• ”Muu, mikä?”- avoimissa vastauksissa 46% (n=17) koski 
valmennukseen tai harjoitusten ohjaamiseen liittyvää asiaa!



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista
Missä valmennukseen liittyvissä asioissa seurassanne on erityisesti haasteita?

• ”Muu, mikä?”- avoimissa vastauksissa nousi edelleen esille 
valmennukseen sekä valmentaja-/ vetäjätilanteeseen liittyviä 
asioita, mutta myös kommentit urheilijoiden/ harrastajien 
puutteesta seuroissa (”rekrytointi”)

• Esillä myös vastuun kasaantuminen samoille hartioille 
(toimijoiden vähyys)

n Prosentti

Päivittäisvalmennuksen toteutus (ei ole valmentajia) 93 48,7%

Päivittäisvalmennuksen sisällön suunnittelu 18 9,4%

Valmennuksen rytmitys (sisältö isossa kuvassa
harjoituskaudelle)

34 17,8%

Muu, mikä? 46 24,1%



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista

• Myös suksihuoltoon, siihen liittyvään tietoon ja sen saatavuuteen 
kaivataan parannusta

• Aktiivisemmilla tilanne vastausten mukaan ”ok”, mahdollisille 
uusille tulijoille voiteluun liittyvät asiat saattavat muodostua 
jopa kynnykseksi

• Hiihtoliiton kautta tarjolla olleet huoltokoulutukset on koettu 
tarpeellisiksi ja hyviksi. Niiden toteutuksesta tulleet kommentit 
ovat erittäin positiivisia 

1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

1= erittäin 
huonosti, 5= 
erittäin hyvin

6,3% 15,7% 33,5% 30,9% 13,6% 3,3 3

Kuinka hyvin seuranne sisällä on tietoa liittyen väline- ja suksihuoltoasioihin?



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista
Koetko että seurassanne olisi tarvetta:

Kyllä Ei

Olosuhdekoulutukselle (esim. 
ensilumenladut)

37,7% 62,3%

Väline- ja suksihuoltokoulutukselle 77% 23%

Valmennuskoulutukselle 91,1% 8,9%

• Koulutustarve!!!



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista
Seuratoimintaan liittyvä ”Vapaa sana”- osio:

• Myös vapaassa sanassa on kirjoitettu paljon kommentteja 
valmentajien ja ohjaajien määrään sekä suoranaiseen pulaan 
valmennukseen liittyen

• Tarve on sekä määrällinen että laadullinen eli 
valmennusosaamisessa koetaan olevan puutteita

• Toiveina ja tarpeina tilanteen parantamiseksi vastauksissa 
mainittu mm. koulutus sekä mentorointi

• Tarve koskee myös Hopeasompa-ikäisten valmennusta ja ohjausta, 
mutta korostuu etenkin siirryttäessä nuorten sarjoihin (17-20v)

• Kaivataan parempaa tiedon kulkua (=tiedon jakamista) myös 
toimijoiden kesken seurojen sisällä



Nostoja seuratoimintaan liittyvistä 
vastauksista

1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

1= erittäin 
huonot, 5= 

erittäin hyvät

1,6% 7,3% 27,8% 40,3% 23% 3,8 4

Kuinka hyvät olosuhteet teidän alueellanne on hiihtoharjoitteluun ja/tai ampumahiihtoharjoitteluun?

• Avoimissa vastauksissa kommentit yllä olevien lukujen 
mukaisia

• Hyväksi koetaan se, että säilölumilla toteutettuja 
ensilumen latuja on lisääntyvässä määrin kyselyyn 
vastanneiden saavutettavissa

• Kesäharjoittelun osalta rullaradan puute nousi esille 
monessa vastauksessa (turvallisuus)

• Seurojen ja kuntien yhteistyö sekä kuntien panostus 
olosuhteisiin koetaan vastaajien keskuudessa 



Nostoja liittyen piirien toimintaan

1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

1= en lainkaan, 
5= erittäin
aktiivinen

19,8% 32,5% 30,2% 16,5% 0,6% 2,4 2

Koen hiihtopiirimme toiminnan aktiiviseksi

• Tilanne vaihtelee piirien aktiivisuuden suhteen laidasta laitaan
• ”Piirijohtoisesta toiminnasta jääkauteen”
• ”Aaltoja on myös nousemassa”

• Piirien tai alueiden toiminta koetaan tarpeelliseksi
• Tieto, yhteistyö ja sosiaalinen aspekti
• Seurat eivät pysty täysin korvaamaan ”puolueettomia” toimijoita

• Isot seurat toimivat, toiminta imee lisää toimintaa, pienet 
kuihtuvat ja seuratoiminta pirstaloituu

• Tiedottamista/ tiedon kulkua ei koeta riittäväksi



Suomalainen Latu- Tieto ja taito. Sisu. 

Kyllä En Keskiarvo Mediaani

Olen aiemmin kuullut 
kyseisestä teoksesta

82,7% 17,3% 1,2 1

Olen aiemmin perehtynyt 
teokseen

62,8% 37,2% 1,4 1

Olen aiemmin käyttänyt 
teosta apuna 

valmennuksessa

41,9% 58,1% 1,6 2

Tiedän mistä teos löytyy 
vapaasti luettavassa 

muodossa

63,9% 36,1% 1,4 1

Suomalaisen maastohiihtovalmennuksen linjaus



KIITOS MIELENKIINNOSTA JA 
VASTAUKSISTA! 

Lisätietoja:
Markus Vuorenmaa

markus.vuorenmaa@vuokattisport.fi
p.0400 777227


