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Seuraava

Seurakysely toimintavuodelta 2014
TaustatiedotTaustatiedot

Seura

Valitse vaihtoehto...

Seuramme tiedot antoiSeuramme tiedot antoi

Etunimi Sukunimi

Sähköpostiosoite Matkapuhelin

Vastaajan asema seurassa

Puheenjohtaja

Päätoiminen/osa-aikainen työntekijä (esim. toiminnanjohtaja, seurakoordinaattori,
valmennuspäällikkö)

Hallituksen/johtokunnan jäsen

Ohjaaja/valmentaja

Muu tehtävä, mikä
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SeuraavaEdellinen

Seuratiedotteen jakelusähköpostit vuodelle 2015Seuratiedotteen jakelusähköpostit vuodelle 2015

Sähköpostiosoite 1 Sähköpostiosoite 2

Sähköpostiosoite 3

Seuranne jäsenmäärä Seuranne jäsenmäärä (tai seuranne uintijaoston, mikäli kyseessä(tai seuranne uintijaoston, mikäli kyseessä
yleisseura)yleisseura) vuoden 2014 lopussa  vuoden 2014 lopussa 
Käytä vain numeroita. Mikäli seurassanne ei ole johonkin ryhmään kuuluvia jäseniä,
merkitse kohtaan "0"

Henkilömäärä

Alle 7v

7-12v

13-18v

19v ja yli

YHTEENSÄ

Seuranne on

Uintiurheilun erikoisseura

Yleisseuran lajijaosto
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Tilastotiedot seuran toiminnasta vuodelta 2014Tilastotiedot seuran toiminnasta vuodelta 2014 

Harrastajien määrä toiminnoittainKirjaa toiminnassa mukana olevien harrastajien
määrä toiminnoittain. Esim. jos lapsi osallistuu toimintavuoden aikana kahteen
samantasoiseen Vesipeuhulaan, kirjataan hänet yhden kerran kohtaan Vesitaituri. Jos
lapsi osallistuu toimintavuoden aikana yhteen uimakouluryhmään ja yhteen
Vesiralliryhmään, kirjataan hänet yhden kerran kumpaankin toimintaryhmään. Kirjaa
vain numeroilla. Mikäli seurassanne ei ole ko toimintaa, kirjaa "0". 
Lasten ja nuorten (18v ja alle) harrastetoiminta (ei kilpailullinen toiminta)

Henkilömäärä

Näistä
seuran
jäseniä

(lukumäärä)

Vauva- ja perheuinti (vauvat, lapset)

Vesitaiturit (n 3-7v uintitoiminta, esim.
Vesipeuhula, uimakoulut)

Vesiralli

Uinnin lajikoulu (Tekniikkaralli tmv)

Uimahyppyjen lajikoulu tmv

Taitouinnin lajikoulu tmv

Vesipallon lajikoulu (Vesis tmv)

Harrasteryhmät

Vammais-/erityisryhmät

Muu

Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä toimintaa tämä
pitää sisällään?

Aikuisten kunto- ja terveysliikunta (ei kilpailullinen toiminta, 19v ja yli)
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SeuraavaEdellinen

28%
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Henkilömäärä

Näistä
seuran
jäseniä

(lukumäärä)

Vauva- ja perheuinti (toiminnassa mukana olevien
aikuisten määrä)

Aikuisten uimakoulut

Aikuisten tekniikkaryhmät (esim. Ui Kunnolla -
kurssi)

Vesivoimistelu ja HydroBic

Vesijuoksuryhmät

Harraste- ja kuntoryhmät

Avantouinti

Vammais-/erityisryhmät

Muu

Mikäli kirjasit yllä olevaan lukuja kohtaan "Muu", mitä toimintaa tämä
pitää sisällään?

http://www.surveypal.com/
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Kilpailullinen uintiurheilutoiminta (urhelijalla kilpailulisenssi)Kilpailullinen uintiurheilutoiminta (urhelijalla kilpailulisenssi)
Kirjaa kuhunkin kohtaan henkilömäärä. Mikäli seurassanne ei ole ko kilpailijoita, kirjaa
kohtaan "0". Eri lajien lisenssiurheilijoiden määrät saadaan suoraan
lisenssirekisteristä.

Alle 12v 13-18v 19v ja yli

Vammaisuintiurheilijat

Masters-urheilijat, uinti

Masters-urheilijat, uimahypyt

Masters-urheilijat, taitouinti

Masters-urheilijat, vesipallo

Tarjosiko seuranne (tai seuranne uintijaosto, mikäli kyseessä yleisseura)Tarjosiko seuranne (tai seuranne uintijaosto, mikäli kyseessä yleisseura)
vesiliikuntapalveluita muille kuin seuran jäsenille vuonna 2014?vesiliikuntapalveluita muille kuin seuran jäsenille vuonna 2014?

Kyllä Ei

Kouluille

Päiväkodeille tai esiopetusryhmille

Yrityksille

Muille

Mikäli vastasit yllä olevassa kysymyksessä joihinkin kohtiin "Kyllä", kirjaaMikäli vastasit yllä olevassa kysymyksessä joihinkin kohtiin "Kyllä", kirjaa
tähän ko ryhmän toiminnassa mukana olleiden henkilöiden määrä.tähän ko ryhmän toiminnassa mukana olleiden henkilöiden määrä.

Henkilömäärä

Koulut

Päiväkodit tai esiopetusryhmät

Yritykset

Seuran yhteistyökumppanit
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Muille

Mikäli edellä mainitussa kysymyksessä kirjasit lukuja kohtaan "Muille",
mille ryhmälle tämä toiminta on suunnattu?

http://www.surveypal.com/
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Arvioi, kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa toimintakauden aikanaArvioi, kuinka monta tuntia keskimäärin viikossa toimintakauden aikana
seuranne seuranne (tai seuranne uintijaosto, mikäli kyseessä(tai seuranne uintijaosto, mikäli kyseessä
yleisseura) yleisseura) järjestää ohjattua toimintaa / valmennusta järjestää ohjattua toimintaa / valmennusta 

Laske kaikki erillinen toiminta. Esim. jos seuralla on yhdessä hallissa ohjattua
kurssitoimintaa lastenaltaassa 3h viitenä päivänä viikossa, opetusaltaassa 2h kolme
kertaa viikossa ja isossa altaassa 2h kerran viikossa, lasketaan näistä yhteensä 23h
ohjattua kurssitoimintaa / viikko.

Ohjattu kurssitoiminta h/vko

Valitse vaihtoehto...

Valmennustoiminta altaalla h/vko

Valitse vaihtoehto...

Oheisharjoittelu muualla kuin altaalla h/vko

Valitse vaihtoehto...

Mahdollisia lisätietoja edelliseen kysymykseen?

http://www.surveypal.com/
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Määrälliset tiedot seuran toimijoistaMäärälliset tiedot seuran toimijoista
(tai seuranne uintijaoston, mikäli kyseessä yleisseura)(tai seuranne uintijaoston, mikäli kyseessä yleisseura)

Päätoimisten työntekijöiden määrä seurassanne vuoden 2014 lopussa? Päätoimisten työntekijöiden määrä seurassanne vuoden 2014 lopussa? 
Kirjaa numeroin kokopäiväiset työntekijät, ei esim. kausityöntekijöitä. Mikäli
seurassanne ei ole päätoimisia työntekijöitä, kirjaa kohtiin "0".

Henkilömäärä

Toiminnanjohtaja

Valmentajat, valmennuspäällikkö tmv

Ohjaajat

Kurssi-, seurakoordinaattori tmv

Toimistotyöntekijät

Muut

YHTEENSÄ

Onko seuran tavoitteissa lähivuosina palkata seuraan päätoiminen
työntekijä / päätoimisia työntekijöitä?

Kyllä, kirjaa toimenkuva (-t)

Ei

Osa-aikaisten työntekijöiden määrä seurassanne vuoden 2014 lopussa?Osa-aikaisten työntekijöiden määrä seurassanne vuoden 2014 lopussa? 
Kirjaa tähän ohjaajat, valmentajat tai muut seuratyöntekijät, jotka saavat palkkaa tai
palkkioita esim. tuntipohjaisesti. Mikäli seurassanne ei ole osa-aikaisia työntekijöitä ,
kirjaa kohtiin "0".

Henkilömäärä

Toiminnanjohtaja

Valmentajat, valmennuspäällikkö tmv

Ohjaajat
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SeuraavaEdellinen

53%
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Kurssi-, seurakoordinaattori tmv

Toimistotyöntekijät

Muut

YHTEENSÄ

Seurassa toimivien vapaaehtoisten määrä vuonna 2014 Seurassa toimivien vapaaehtoisten määrä vuonna 2014 
Kirjaa kohtaan "Ohjaajat ja valmentajat" kaikki ohjaus- tai valmennustyötä tekevät,
jotka eivät saa siitä palkkaa tai palkkiota. Kohtaan "Muut" kirjaa kaikki muut
vapaaehtoiset, esim. johtokunta/hallitus, kilpailutoimitsijat, muut aktiiviset.

Henkilömäärä

Ohjaajat ja valmentajat

Muut seuratoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset

YHTEENSÄ

http://www.surveypal.com/
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Seuran taloustiedotSeuran taloustiedot

Arvio seuranne (yleisseurassa uintijaoston arvioidut osuudet)Arvio seuranne (yleisseurassa uintijaoston arvioidut osuudet)
toteutuneista taloustiedoista vuodelta 2014?toteutuneista taloustiedoista vuodelta 2014?

Kokonaismenot (€)

Valitse vaihtoehto...

Kunnalta saadun avustuksen
määrä (€)

Valitse vaihtoehto...

Saiko seuranne kunnalta jotain muuta tukea

Kyllä, mitä tukea?

Ei

http://www.surveypal.com/
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SeuraavaEdellinen

71%

Powered by Surveypal

Seuran käyttämät palvelutSeuran käyttämät palvelut

Käyttääkö seuranne seuraavia Uimaliiton palveluja?

Pisara-palvelu

Seuravakuutukset (yksi tai useampi: Uimakouluvakuutus, Aikuisten
Kuntoliikuntavakuutus, Matkavakuutus)

Blue Card -lisenssi

Vesipeto -lisenssi

Ohjaaja-, valmentaja- tai tuomari/toimitsijakoulutus

Vesitaiturit -vihko ja tarrat

Vesiralli -vihko

Vesiralli -pinssit

Tekniikkaralli -vihko

100 sku -mitali

Luokkamitalit

Ansiomerkit, plaketit, viiri

Seuraleijona

Uinnin LiveTiming -tulospalvelu

Oliko seuranne mukana Ui Kesäksi Kuntoon -kampanjassa vuonna
2014?

Kyllä, mukana seurasarjassa

Kyllä, mukana uimahallin kampanjassa, miten?

Ei

http://www.surveypal.com/
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SeuraavaEdellinen

Seuran strategiat, kehitysprosessit ja koulutussuunnitelmatSeuran strategiat, kehitysprosessit ja koulutussuunnitelmat

Onko seurallanne tehtynä ja kirjattuna seuran strategia tai pitkän
tähtäimen suunnitelma? 

Kyllä, mihin vuoteen asti?

Ei

Onko seurallanne parhaillaan käynnissä jokin kehitysprosessi/-
hanke?

Kyllä, mikä?

Ei

Onko seuranne tehnyt Oman Seuran Analyysin vuonna 2014?

Kyllä

Ei

Ei, mutta olemme aikeissa tehdä vuonna 2015

Ovatko seuranne toimijat, ohjaajat tai valmentajat osallistuneet
liikunnan aluejärjestön koulutuksiin/seminaareihin vuoden 2014
aikana?

Kyllä, arvioi kokonaishenkilömäärä

Ei

Onko seurallanne tehtynä ja kirjattuna ohjaajien ja valmentajien
osaamista tukeva koulutussuunnitelma?

Kyllä, seuralla on kirjattu koulutussuunnitelma yleisellä tasolla

Kyllä, ohjaajilla/valmentajilla on henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Ei
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Seuran käyttämät palautekyselyt sekä huomiointi ja palkitseminenSeuran käyttämät palautekyselyt sekä huomiointi ja palkitseminen

Käytetäänkö seurassanne palaute- tai tyytyväisyyskyselyitä seuraavilleKäytetäänkö seurassanne palaute- tai tyytyväisyyskyselyitä seuraaville
kohderyhmille?kohderyhmille?

Kyllä Ei

Kurssitoiminnassa mukana oleville

Valmennusryhmäläisille

Kurssitoiminnassa tai valmennusryhmissä olevien
vanhemmille/huoltajille

Seuratoimijoille

Jollekin muulle ryhmälle

Mikäli yllä mainitussa kysymyksessä kirjasit "Kyllä" kohtaan "Jollekin
muulle ryhmälle", mitä kohderyhmiä tämä pitää sisällään? 

Huomioidaanko / palkitaanko seurassanne säännöllisesti seuraaviaHuomioidaanko / palkitaanko seurassanne säännöllisesti seuraavia
henkilöryhmiä?henkilöryhmiä?

Kyllä Ei

Urheilijat

Valmentajat

Ohjaajat

Seuratoimijat

Vanhemmat

Jokin muu ryhmä
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Lähetä vastauksetEdellinen

87%
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Mikäli yllä mainitussa kysymyksessä kirjasit "Kyllä" kohtaan "Jokin muu
ryhmä", mitä kohderyhmiä tämä pitää sisällään? 

Mikä on seuranne ensisijainen toiminnan tavoite?Mikä on seuranne ensisijainen toiminnan tavoite? 
Aseta tärkeysjärjestykseen 1 - 3.
1 =  tärkein                       2 = toiseksi tärkein                            3 = kolmanneksi tärkein

 

1 2 3

Harrasteliikunta koko elämänkaarella (lasten, nuorten
ja aikuisten harraste- ja kurssitoiminta)

Lasten ja nuorten kilpauintiurheilu

Huippu-uintiurheilu

Vapaa sana

http://www.surveypal.com/
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