
308 vastaukset

Tiivistelmä Näytä vastaukset kokonaisuudessaan

1. Vastaajan taustatiedot

a) Sukupuoli

Mies 288 94%

Nainen 15 5%

b) Syntymävuosi

1977 1982 1976 1970 1976 1996 1976 1968 1993 1983 1973 1978 1981 1987 1978 1974 1969 1974 1984 1978 1982 1975

c) Nykyinen asuinalue

Etelä-Suomi 146 47%

Länsi-Suomi 101 33%

Itä-Suomi 7 2%

Keski-Suomi 29 9%

Pohjois-Suomi 23 7%

d) Pelaajastatus

Ammattilainen (Pro) 42 14%

Amatööri (Am) 262 85%

e) Pelaajarating

alle 850 23 7%

851-900 36 12%

901-950 56 18%

yli 950 24 8%

ei ratingia 168 55%
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f) Kuinka kauan olet harrastanut frisbeegolfia?

alle 1 vuotta 17 6%

1-2 vuotta 88 29%

3-5 vuotta 103 33%

yli 5 vuotta 99 32%

g) Kuinka kauan olet ollut Suomen Frisbeeliiton jäsen

alle 1 vuotta 113 37%

1-2 vuotta 70 23%

3-5 vuotta 79 26%

yli 5 vuotta 43 14%

en osaa sanoa 2 1%

h) Oletko jäsenseurasi hallituksen jäsen?

Kyllä 50 16%

En 257 83%

2. Liiton sidos- ja kohderyhmät

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - a) seurojen hallitusten jäsenet

erittäin tärkeä 133 43%

melko tärkeä 129 42%

ei kovin tärkeä 34 11%

ei lainkaan tärkeä 3 1%

en osaa sanoa 8 3%

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - b) seurojen henkilöjäsenet

erittäin tärkeä 45 15%

melko tärkeä 175 57%

ei kovin tärkeä 75 24%

ei lainkaan tärkeä 7 2%

en osaa sanoa 5 2%
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2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - c) aloittelijat

erittäin tärkeä 72 23%

melko tärkeä 123 40%

ei kovin tärkeä 88 29%

ei lainkaan tärkeä 20 6%

en osaa sanoa 2 1%

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - d) harrastajat

erittäin tärkeä 72 23%

melko tärkeä 151 49%

ei kovin tärkeä 71 23%

ei lainkaan tärkeä 9 3%

en osaa sanoa 2 1%

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - e) kilpapelaajat

erittäin tärkeä 149 48%

melko tärkeä 138 45%

ei kovin tärkeä 12 4%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 3 1%

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - f) Suomen huippupelaajat

erittäin tärkeä 169 55%

melko tärkeä 116 38%

ei kovin tärkeä 12 4%

ei lainkaan tärkeä 5 2%

en osaa sanoa 2 1%

2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - g) juniorit

erittäin tärkeä 172 56%

melko tärkeä 115 37%

ei kovin tärkeä 18 6%

ei lainkaan tärkeä 0 0%

en osaa sanoa 2 1%
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2.1) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin kohderyhmän mielestäsi liitolle olla. - h) aikuiset

erittäin tärkeä 46 15%

melko tärkeä 177 57%

ei kovin tärkeä 71 23%

ei lainkaan tärkeä 5 2%

en osaa sanoa 7 2%

i) Puuttuuko mielestäsi listasta jokin liitolle olennainen kohderyhmä? Jos, niin mikä?

Ei puutu Naiset. Naisten ja tyttöjen saaminen lajin

pariin ja erityisesti aktiiviharrastajiksi ja kilpailijoiksi tuntuisi vaativan erityispanostusta. Ei vielä pelaavat. Koulujen liikunta jokaisella

koulutustasolla auttaa, sillä laji on lapsi- ja opiskelijaystävällinen. Naiset, naisia pitäisi saada lisää liiton jäseneksi ja

kilpailemaan. Kuntien liikuntatoimi naispelaajat ja firmat ( virkistyspäivätoiminta

) Naiset ja naisten saaminen seuroihin! Frisbeegolf ratojen alueiden omistajat eli pääosin

kunnat ja liikuntakeskukset Naispelaajat, sekä juniorit, että aikuiset mahdolliset uudet

pelaajat Masters-pe ...

2.2) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin sidosryhmän mielestäsi liitolle olla. - a) koulut (liikunnanopettajat jne.)

erittäin tärkeä 92 30%

melko tärkeä 168 55%

ei kovin tärkeä 39 13%

ei lainkaan tärkeä 3 1%

en osaa sanoa 4 1%

2.2) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin sidosryhmän mielestäsi liitolle olla. - b) kunnat (kuntapäättäjät, liikuntatoimi

jne.)

erittäin tärkeä 171 56%

melko tärkeä 119 39%

ei kovin tärkeä 15 5%

ei lainkaan tärkeä 1 0%

en osaa sanoa 1 0%

2.2) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin sidosryhmän mielestäsi liitolle olla. - c) frisbeegolfin kaupalliset toimijat

(kiekkokauppiaat, valmistajat jne.)

erittäin tärkeä 53 17%

melko tärkeä 134 44%

ei kovin tärkeä 102 33%

ei lainkaan tärkeä 14 5%

en osaa sanoa 3 1%
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2.2) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin sidosryhmän mielestäsi liitolle olla. - d) muut lajiliitot

erittäin tärkeä 17 6%

melko tärkeä 110 36%

ei kovin tärkeä 143 46%

ei lainkaan tärkeä 17 6%

en osaa sanoa 18 6%

2.2) Arvioi kuinka tärkeän tulisi kunkin sidosryhmän mielestäsi liitolle olla. - e) opetus- ja kulttuuriministeriö

erittäin tärkeä 78 25%

melko tärkeä 163 53%

ei kovin tärkeä 50 16%

ei lainkaan tärkeä 4 1%

en osaa sanoa 12 4%

f) Puuttuuko mielestäsi listasta jokin liitolle olennainen sidosryhmä? Jos, niin mikä?

Lehdistö / media Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry lienee tärkein

kuviteltavissa oleva sidosryhmä Yksityiset maanomistajat, joiden maita voisi käyttää ratojen

pohjaksi. paikalliset

yritykset Rata

ym. hankkeissa olisi/on varmastikin tärkeää liitto - paikallinen seura - kunta -yhteistyö. Suomen

urheiluliitto Media, erittäin tärkeä lajin "uskottavuuden" ja uusien harrastajien

kannalta -- Matkailuyritykset ja kioskit+kaupat ratojen

lähellä. Muiden maiden frisbeegolf

liitot media Mediatahot... Media, erittäin

tärkeä Ei

puutu ulkomaiset liitot? Uskoisin lajin

vaativan jossain kehitysvaiheessaan ulkopuolista ...

3. Liiton toiminta

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - a) Liiton tulee jatkossa keskittyä vain

frisbeegolfin edistämiseen ja jättää pois toiminnastaan frisbeeurheilun yksilölajit.

täysin samaa mieltä 59 19%

osittain samaa mieltä 101 33%

osittain eri mieltä 86 28%

täysin eri mieltä 30 10%

en osaa sanoa 31 10%

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - b) Liiton pitää lähteä valmistelemaan

yhdistymistä esim. Suomen Liitokiekkoliiton kanssa?
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täysin samaa mieltä 22 7%

osittain samaa mieltä 72 23%

osittain eri mieltä 64 21%

täysin eri mieltä 76 25%

en osaa sanoa 71 23%
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3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - c) Liiton jäseninä pitää

jatkossa olla vain jäsenseuroja, eikä lainkaan yksittäisiä henkilöjäseniä.

täysin samaa mieltä 60 19%

osittain samaa mieltä 67 22%

osittain eri mieltä 54 18%

täysin eri mieltä 66 21%

en osaa sanoa 59 19%

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - d) Liiton pitää tulla toimeen

vain jäsenmaksuilla ja avustuksilla, ei sponsorituloilla.

täysin samaa mieltä 7 2%

osittain samaa mieltä 28 9%

osittain eri mieltä 98 32%

täysin eri mieltä 154 50%

en osaa sanoa 19 6%

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - e) Liitossa pitää jatkossakin

olla palkattua henkilökuntaa.

täysin samaa mieltä 154 50%

osittain samaa mieltä 112 36%

osittain eri mieltä 12 4%

täysin eri mieltä 1 0%

en osaa sanoa 28 9%

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - f) Jäsenseurojen jokaisen

henkilöjäsenen tulee jatkossakin maksaa liitolle jäsenmaksua.

täysin samaa mieltä 148 48%

osittain samaa mieltä 96 31%

osittain eri mieltä 24 8%

täysin eri mieltä 19 6%

en osaa sanoa 18 6%

3.1 Mitä mieltä olet seuraavista liiton toiminta-ajatusta koskevista väitteistä - g) Liiton pitää alkaa

kehittämään pelioikeus- eli ns. green-card-järjestelmää radoille.
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täysin samaa mieltä 42 14%

osittain samaa mieltä 79 26%

osittain eri mieltä 57 19%

täysin eri mieltä 113 37%

en osaa sanoa 16 5%
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h) Vapaa kommentointi liiton toiminta-ajatukseen liittyen.

kohtaan D) budjetointi voisi olla jäsenmaksujen varassa, avustukset ja sponsorointi ym olisivat bonusta, mutta

niiden varaan ei laskettaisi Greebcard systeemin valvominen on vaan varmaan huisin vaikeaa, kun kentät on ns

avoimia kaikille tyyppisiä. Olishan se siistii jos suomessa olis oikeita pallogolf tyyppisiä kenttiä, vaikkakin maksullisia

jossa esim tällainen olis pakollinen... Radoilla on meno, kuin villissä lännessä, joten "green-card" on

mielestäni ainoa oikea suunta saada järjestys radoille. Yhdistymistä tärkeämpänä (SLKL:n kanssa) näen tiiviin

yhteistyön liittojen välillä. Green-card ...

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - a) Uusien

frisbeeseurojen ja frisbeejaostojen perustaminen.

erittäin tärkeä 77 25%

melko tärkeä 138 45%

ei kovin tärkeä 77 25%

ei lainkaan tärkeä 8 3%

en osaa sanoa 5 2%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - b) Jäsenseurojen

toiminnan tukeminen.

erittäin tärkeä 142 46%

melko tärkeä 145 47%

ei kovin tärkeä 17 6%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 0 0%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - c) Harjoitus- ja

valmennustilaisuuksien järjestäminen.

erittäin tärkeä 115 37%

melko tärkeä 124 40%

ei kovin tärkeä 57 19%

ei lainkaan tärkeä 8 3%

en osaa sanoa 1 0%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - d) Junioritoiminnan

käynnistäminen ja kehittäminen

Muokkaa lomaketta – [ Suomen Frisbeeliiton tulevaisuuskysely 2012 ]... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Ar8YTBJmMSYu...

9 / 14 30.9.2012 21:43



erittäin tärkeä 163 53%

melko tärkeä 130 42%

ei kovin tärkeä 11 4%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 1 0%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - e) Kansainvälisten

kisojen järjestämisen tukeminen.

erittäin tärkeä 108 35%

melko tärkeä 138 45%

ei kovin tärkeä 49 16%

ei lainkaan tärkeä 5 2%

en osaa sanoa 6 2%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - f) Kansallisten

kisojen järjestämisen tukeminen.

erittäin tärkeä 135 44%

melko tärkeä 143 46%

ei kovin tärkeä 22 7%

ei lainkaan tärkeä 1 0%

en osaa sanoa 2 1%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - g) Frisbeeurheilun

kilpailu-, peli- ja muita sääntöjä laatiminen, niiden noudattamisen valvominen ja niitä

koskevien erimielisyyksien ratkominen.

erittäin tärkeä 119 39%

melko tärkeä 122 40%

ei kovin tärkeä 50 16%

ei lainkaan tärkeä 7 2%

en osaa sanoa 8 3%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - h) Ehdotusten ja

kannanottojen tekeminen liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnittelua koskien.
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erittäin tärkeä 139 45%

melko tärkeä 133 43%

ei kovin tärkeä 25 8%

ei lainkaan tärkeä 4 1%

en osaa sanoa 6 2%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - i)

Frisbeegolfratojen rakentamisen edistäminen kaikkialla Suomessa.

erittäin tärkeä 189 61%

melko tärkeä 88 29%

ei kovin tärkeä 26 8%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 0 0%

3.2 Miten tärkeitä seuraavat roolit ovat mielestäsi liitolle tulevaisuudessa. - j) Frisbeeurheilun

kansainvälisestä edustuksesta ja yhteistoiminnasta huolehtiminen.

erittäin tärkeä 128 42%

melko tärkeä 136 44%

ei kovin tärkeä 33 11%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 7 2%

k) Vapaa kommentointi liiton tulevaisuuden rooleihin liittyen.

Lajin muuttuessa hiljalleen ihan aidoksi bisnekseksi, uskoisin että liiton tuen tarve

ratahankkeissa ja kisajärjestelyissä vähenee. Panostamalla seuratyöhön ja ohjaamalla sitä oikein liitto

panostaa samalla junioritoimintaan sekä harjoitus- ja valmennustilaisuuksien järjestämiseen, jolloin näihin

ei tarvita välttämättä erikseen suuria panostuksia. Frisbeegolfia olisi syytä kehittää erityisesti

kuntoliikuntana ja ajanvietelajina, siellä on sen suurin kasvupotentiaali. Sen kehittyminen kilpaurheiluna

tapahtuu tämän myötä omalla painollaan. Rata hankkeisiin olisi ehkä hyvä saada

puolueeton näkö ...

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - a) liiton

keskustelufoorumi

erittäin tärkeä 114 37%

melko tärkeä 145 47%

ei kovin tärkeä 41 13%

ei lainkaan tärkeä 2 1%

en osaa sanoa 5 2%

Muokkaa lomaketta – [ Suomen Frisbeeliiton tulevaisuuskysely 2012 ]... https://docs.google.com/spreadsheet/gform?key=0Ar8YTBJmMSYu...

11 / 14 30.9.2012 21:43



3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - b) liiton

nettisivut

erittäin tärkeä 207 67%

melko tärkeä 96 31%

ei kovin tärkeä 3 1%

ei lainkaan tärkeä 0 0%

en osaa sanoa 1 0%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - c) liiton

Facebook-sivut

erittäin tärkeä 58 19%

melko tärkeä 107 35%

ei kovin tärkeä 106 34%

ei lainkaan tärkeä 22 7%

en osaa sanoa 13 4%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - d) muu

sosiaalinen media

erittäin tärkeä 24 8%

melko tärkeä 108 35%

ei kovin tärkeä 123 40%

ei lainkaan tärkeä 29 9%

en osaa sanoa 21 7%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - e) paikallinen

media

erittäin tärkeä 44 14%

melko tärkeä 130 42%

ei kovin tärkeä 103 33%

ei lainkaan tärkeä 19 6%

en osaa sanoa 11 4%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - f)

valtakunnallinen media
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erittäin tärkeä 97 31%

melko tärkeä 136 44%

ei kovin tärkeä 56 18%

ei lainkaan tärkeä 9 3%

en osaa sanoa 5 2%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - g) liiton oma

painettu lehti

erittäin tärkeä 28 9%

melko tärkeä 88 29%

ei kovin tärkeä 108 35%

ei lainkaan tärkeä 70 23%

en osaa sanoa 12 4%

3.3) Arvoi kuinka tärkeän kunkin viestintäkanavan tulisi mielestäsi liitolle olla. - h) liiton oma

digitaalinen lehti

erittäin tärkeä 57 19%

melko tärkeä 143 46%

ei kovin tärkeä 68 22%

ei lainkaan tärkeä 25 8%

en osaa sanoa 13 4%

i) Puuttuuko mielestäsi listalta jokin liitolle olennainen viestintäkanava? Jos, niin mikä?

Tässä ei mainita sähköpostia omana kanavanaan, vaikka tämä

kyselykin tuli sähköpostitse, ja se on siis merkittävä ja tärkeä

viestintäkanava. FrisbeegolfTV youtubeen? * sähköposti

* kokousten pöytäkirjat * jäsenseurojen kautta

mainostaminen Paperisia

esitteitä liitosta ja sen toiminnasta. Jaettavaksi mm.

jäsenseuroille liiton

olisi hyvä näkyä sääntö ja koulutus mielessä myös kentillä. Ettei tämä jäisi vain seurojen

aktiivien vastuulli. Tapahtukoon sitten vaikka yhteistyössä. sähköposti, kuten

tähän kyselyyn ohjaava linkki. fribanet sivustolle liiton oma

palsta...kaikki tarvittava tieto/tiedotus/uut ...

4. Sana on vapaa

Kiitos vastauksistasi! Tähän osioon sana on vapaa.

Liitolla on ollut hyvää kehitystä näinä muutamana

vuonna, kun olen toimintaa seurannut. Yksi tärkein asia minusta mihin kannattaa kiinnittää

jatkossa huomiota on junnutoiminta. Kuitenkin junnuissa on potentiaalia eniten. Kiitos

toiminnasta! Suunta on oikea ja harrastajamäärät huikeassa nousussa. Yksi lajin

vahvimmista valteista on vapaus joten toimenpiteiden tulisi minusta olla enimmäkseen
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mahdollisuuksia tarjoavia määräävien ja rajoittavien sijaan. Kilpailutoiminta on tietysti

asia erikseen. Loistoduunia Jaani & kumppanit! Klirr. Onnea

! tänks. Hyvää työtä liitto tekee!!! Saisi olla ehkä hieman a ...

Päivittäisten vastausten määrä
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