Saimaan Muodostelmaluistelijat ry. toteutti kauden 2017-2018 palautekyselyn huhtikuussa
2018. Palautteeseen pyydettiin vastauksia kaikilta SaiMl:ssa luistelevilta luistelijoilta ja heidän huoltajiltaan. Kyselyyn vastasi tällä kertaa 36 seuran jäsentä. Kiitos vastanneille arvokkaasta palautteesta ja kehitysideoista!
Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että Saimaan Muodostelmaluistelijoiden jäsenet ovat tyytyväisiä harrastukseensa. Vastaajista 50% oli täysin ja 47,2% jokseenkin samaa
mieltä väitteen ”olen tyytyväinen harrastukseen kokonaisuutena”-väitteen kanssa. Ryhmien
valmennus koetaan laadukkaaksi, sillä vastaajista yhteensä 88,9% vastasi olevansa täysin tai
jokseenkin tyytyväisiä.

Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä luistelukoulujen ohjaajiin ja luistelujoukkueiden valmentajiin. Lisäksi vastaajat kokevat, että ryhmien valmennus on laadukasta. Vapaamuotoisen
palautteen perusteella voi kertoa, että seurassa luistelijat saavat mukavasti kannustusta, positiivista ja korjaavaa palautetta ja valmentajat osaavat asiansa ja ohjelmien tekemisen. Valmennus on koettu monipuoliseksi ja tyttöjä on opetettu henkilökohtaisesti ”kädestä pitäen”.

Kehitysideoina valmennukseen ehdotettiin kehityskeskusteluja. Alkaneella kaudella seuran
luistelijoille pidetään käsikirjamuutoksen mukaisesti kehityskeskusteluja kauden aikana
säännöllisesti. Alku- ja loppuverkkojen ja oheisten päivittämistä toivottiin vapaassa palautteessa ja tähän onkin alkaneella kaudella tehty päivityksiä. Lisäksi toivottiin järjestelmällisempää tietoa harjoitusvapaista tai harjoitusten peruuntumisista. Käsikirjamuutoksen mukaisesti joukkueen vastuuvalmentaja tekee kausisuunnitelman, jossa tiedotetaan harjoitteluvapaista. Harjoitusten peruuntumiset saattavat joskus olla äkillisiä johtuen Saimaan Muodostelmaluistelijat ry:stä riippumattomista tekijöistä ja valitettavasti satunnaiset äkilliset harkkamuutokset ovat jatkossakin mahdollisia.
Palautteen perusteella voidaan todeta, että joukkueissa luistelee iloisia ja myönteisiä harrastajia. Vapaa palaute valmennusryhmästä oli pääosin myönteistä ja joukkueissa toimiminen
koettiin positiivisesti. Kuppikuntien määrä harmitti joitakin vastaajia ja tähän seikkaan valmennus onkin kiinnittänyt huomiota.

Harjoitusmääriä koskevassa väitteessä voidaan huomata, että pääosa (91,7%) vastaajista kokee, että harjoitusten määrä on juuri sopiva ja harjoitusajat koetaan myös sopiviksi. Jääaikoja
suunniteltaessa pyritään hakemaan Saimaan Muodostelmaluistelijoiden tarpeita vastaavat
jääajat. Jääajat jaetaan useiden seurojen kesken ja kaikkia toiveita jääajoista ei pystytä toteuttamaan.
Vastaajista 80,6% oli sitä mieltä, että kilpailu- ja esiintymismäärät joukkueilla olivat kaudella
2017-2018 sopivia. Harrastuskustannukset koettiin pääosin kohtuullisiksi.
Mielikuva Saimaan Muodostelmaluistelijat ry:stä ja sen toiminnasta positiivinen. Vastaajista
36,% kokivat sen erittäin positiiviseksi ja 58,3% jokseenkin positiiviseksi.
Kiitos kaikille vastaajille ideoista toiminnan kehittämiseksi. Kehitysideoita on otettu hyvillä
mielin vastaan ja pyritään yhdessä kehittämään meidän seuraa vieläkin parempaan suuntaan.
Hallitus toivoo Saimaan Muodostelmaluistelijoiden jäseniltä aktiivista osallistumista ja muis-

tuttaa, että jokaisen työpanos on arvokas. Kaikki Saimaan Muodostelmaluistelijoiden työtehtävät valmennusta lukuun ottamatta hoidetaan vapaaehtoisten voimalla.
Saimaan Muodostelmaluistelijat ry. on pieni ja pippurinen muodostelmaluisteluseura! Toivotamme tervetulleeksi luistelusta innostuneita tyttöjä ja poikia mukaan seuraamme. Tulokasjoukkueisiin voi käydä pyrkimässä vielä kesän aikanakin.
Mukaan mahtuu myös naisia ja miehiä, sillä seuramme aikuisluisteluryhmä kaipaa lisää jäseniä, että kuviot pyörisivät näyttävämmin.
Mukavaa alkanutta luistelukautta jokaiseen perheeseen toivottaa,
SaiMl hallitus

