
Puskaputtaajat seurakyselyn 
yhteenveto



Summary 1/2

• 59 vastausta (vastanneista naisia 8 ja miehiä 51)

• Kysely oli avoinna 2 viikkoa (11.2. – 25.2.2015)

• 78% vastanneista kuului ikäryhmään 18-39

• 49% vastanneista on harrastanut lajia 1-3 vuotta 

• 49% vastanneista on kuulunut myös 
Puskaputtaajiin 1-3 vuotta

• 97% vastanneista olisi halukas hankkimaan lisää 
seuratuotteita joko hinnalla millä hyvänsä tai 
mikäli hinta on edullinen



Summary 2/2

• 56% vastanneista olisi valmis osallistumaan 
ratatalkoisiin

• 51% vastanneista on valmis avustamaan 
kilpailuissa

• Puskaputtaajat saavat vastanneiden 
keskuudessa kokonaisarvosanaksi 8,76 

(asteikko kyselyssä oli 1-10)
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Kuinka monta vuotta olet harrastanut 

frisbeegolffia?
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Kuinka monta vuotta olet ollut 

Puskaputtaajien jäsen?
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Mitä toimintaa toivoisit 

järjestettäväksi enemmän?
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Olisiko seuran viestinnässä mielestäsi 

parannettavaa? Mitä?
• Ei pidetä pieniä piirejä vaan kerrotaan asiat yleisesti.
• Ei, info kulkee !
• Suurista tapahtumista, kisoista yms. olisi hyvä saada infoa myös sähköpostilla. Esimerkiksi jos 

Peurungassa on tapahtuma, mikä estää pelaamisen.
• Ns. seurauutiset olis hyvä. Raportteja pelaajista, kisoista ja muista tapahtumista missä seuran 

jäsenet ovat mukana.
• Treenivuoroista ja koulutustapahtumista infoaminen mahdollisimman aikaisin, tässä onkin 

tapahtunut jo parannusta.
• Twitterii
• Treeni aikataulut mahd.nop.esille niin saa omaan kalenteriin
• Kyllä tässä hyvin aktiivista ja mukavaa touhua on ollut. JKL - Laukaa välin yhteiskuöjetuksia voisi 

junailla ehkä vielä paremmin, mutta facekin toimii siihen aika hyvin. Jatketaan vaan samaan malliin.
• Tärkeimmät asiat on tiedotettu tähänkin asti hyvin.
• On. Enemmän viestintää. Esimerkiksi kuukausitiedote, jossa olisi menneen kuukauden tapahtumat 

ja tulevat tapahtumat.
• Esimerkiksi tälläisistä kyselyistä ja muista tärkeistä asioista voisi laittaa sähköpostia. Kaikki eivät ole 

Facebookissa!
• Homma toimii...:)



Olisitko halukas hankkimaan lisää 

erilaisia Puskaputtaajat tuotteita 

(seura-asuja, pipoja, pyyhkeitä yms)?
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Kyllä - hinnalla millä hyvänsä

Kyllä - mikäli hinta on edullinen

En missään nimessä



Haluaisitko saada enemmän tietoa 

seuran hallituksen tekemisistä?
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Kyllä - minusta olisi mukava tietää hiukan

enemmän mitä seuran hallituksessa touhutaan

En - hallituksen tekemiset eivät minua kiinnosta

Tiedotus on ollut riittävää edellisinäkin vuosina



Olisitko valmis maksamaan hiukan 

suuremman seuramaksun (esim. 50€) 

mikäli toiminnan laatua saataisiin sillä 

vietyä eteenpäin?
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Kyllä - mikäli rahalle saisi enemmän myös

vastinetta

En - nykyinen seuramaksu on sopiva

En - nykyinenkin seuramaksu on liian suuri



Tulisiko mielestäsi holaripotin hinta 

korottaa nykyisestä 2€ tulevaisuudessa 

3€. Tällöin myös raakatuloksen 

voittajalle tulisi kilpailusta palkintona 

1€ per osallistuja.
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Olisitko valmis osallistumaan erilaisiin 

talkoisiin?

0

5

10

15

20

25

30

35

33
30

10

19

12

1

Vastaajia



Minkä arvosanan antaisit 

Puskaputtaajille kokonaisuutena (10 

paras - 1 heikoin)?
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Sana on vapaa - anna palautetta!

• Voisiko holaripotissa kokeilla vapaaehtoista osallistumista kolmannella eurolla siihen raakatuloksen voittamiseen? 
Näin siihen ei tarvitsisi osallistua niiden jotka ovat vielä tasollisesti huomattavasti heikompia, eikä siis mitään 
mahdollisuutta voittoon.

• Yhteiskisoja enemmän lähiseurojen kanssa.. esim pdga kisasarja ( keuruu, laajavuori, peurunka ) KS-Turnee
kilpasarjaan enemmän kisoja ja alustava ohjelma lukkoon heti alkukesästä. Kilpasarjaan 8-12 keskisuomen parasta 
rataa Yhteiskuljetuksia kauempana oleviin Kisoihin

• Siis parhaitahan me ollaan! Puskaputtaajat Rules!
• Jäsenmaksu on jo tällä hetkellä kalliimpi, kuin useimmissa muissa seuroissa. Jos kisojen järjestäminen tai 

edustuspelaajat tarvitsevat rahaa, voisi sen hoitaa hankkimalla sponsoreita, ei nostamalla jäsenmaksua. Sama 
pätee holaripottiin. Miksi henkilöt, joilla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta voittaa raakatuloksissa, haluaisivat 
maksaa yhtään lisää? Jos rahat käytettäisiin esimerkiksi ratojen ylläpitoon asia olisi toinen.

• Kehitysehdotus: Erillinen pitkä (valaistu) harjoitusrange joka talvisin olisi tampattu tai aurattu (ja tee-paikka 
lämmitetty jäätymisen estämiseksi)

• keep up the Fun!
• Aivan loistava seura! Homma toimii kaikilla osa-alueilla! Spiritti on maagista;)
• Pysytään nöyrinä ja viedään lajia eteenpäin hyvällä hengellä
• Suuri kiitos seuralle ja heittokavereilleni hienosta, ensimmäisestä vuodesta. Harrastus on vienyt miehen täysin, 

eikä innostustus näytä laantumisen merkkejä. Pidetään laji nautinnollisena ja jätetään ne kiristävät pipot ja 
nenäherneet kotiin. :)

• Kauan kaivatut säännölliset sisätreenit ois iso kehityskohde tulevaisuuteen. Äänekosken treenit tuo onneksi nyt 
helpotusta siihen, mutta sielläkin tila ja mahdollisuudet ovat rajatut.

• Vallan mainiota toimintaa!!!


