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Jalkapallon merkitykset



Millainen on IHK? Mielikuvat



“mikä sana kuvaa I-HK:ta mielestäsi” “mikä sana ei kuvaa I-HK:ta mielestäsi”

Lasten näköinen Kyläseura Kylä Kiusaaminen Rasistinen

Avoin Itä-Hakkila Perhe (3) Syrjintä (2) Pakko

Meidän jengi Iloinen Joukkuepainotteinen Itsekeskeinen Liian tavoitteellinen, 
lapsia lokeroiva

Kiusaamisvapaa Vakiintunut Sisu Kilpa Avoin, tukeva

Yhteisöllisyys Super Inhimillinen Kilpailullinen Hyperkilpailullinen

Ystävällinen (2) lähiseura Lapsuuden seura Kilpailuhenkinen Epäystävällinen 

Oman kylän sydän 
slogan 

Monipuolinen 
urheiluseura

Turvallinen 
Yhteisöllinen Futis

Ylimielinen, totinen 
tai valikoiva

Ilkeä, huono yhteishenki, 
epäoikeudenmukainen 

Reipas Lämmin pieni seura Pienjoukkue pelkkää kilpailua Ajanhukkaa

Hyvä joukkuehenki Sisäpiirimäinen Kannustava Negatiivinen Laiska

Paras, mieletön Paras (2) paras seura Huono (2) Sulkeutunut

Tiimi Ihan ok Hauska (2) Ei yhteisöllinen kuppikuntaisuus

Hyvä valmennus!!! Osallistava, innostava Hyvä seura Huono seura Paikallaan polkeva

Lapsilähtöinen Sujuva täydelline Iso Tasa-arvoinen (2)

ainutlaatuinen Joukkuehenki Monsteri:) Tylsä (2) Epäreilu

Tasokas Hyväntuulinen Bängeri Kommunistinen Ennn tiiä

Goat Tasapaksu, platku, 
kerskuva



Mitä terveisiä haluat lähettää seuralle? 
Ruusuja  Risuja 

Kiitos kun liikutatte oman 
kylän väkeä ja edistätte 
yhteisöllisyyttä! 

Kiitos upeasta toiminnasta! Jatkakaa samoilla arvoilla. Seurana I-HK todella onnistunut ja 
helposti lähestyttävä, mutta […] 
joukkueen valmentaja kohtelee lapsia 
epäreilusti ja mielivaltaisesti. 

Meidän joukkueessa kaikki 
pelaajat otetaan erittäin 
hyvin ja tasapuolisesti 
huomioon.

Olen oppinut I-HK:ssa aika 
paljon kun alotin jalkapallon 
uudestaan ja oon nähny
itsestäni/mun normi päivään 
jotain uusia asioita tullut.

Joukkueessamme on hyvä ilmapiiri 
niin pelaajien kuin valmentajien, 
vanhempien ja taustojen kanssa. 
Päävalkku on rento mutta 
tarvittaessa myös erittäin tiukka.

Kaikkia lapsia tulee kohdella 
yhdenvertaisesti ja tasavertaisesti. Eikä 
suosia ketään ylitse muiden. 
Ryhmähenki on kaiken A ja O.

Hieno valmennustiimi En vaihtaisi seuraa ! Kiitos näistä vuosista

Kiitos ❤ Kiitos (3) Jatketaan samaan malliin

Kiitos kaikesta Kiitos hyvästä työstä! Jatkakaa samaan malliin :)

Jori loistava valmentaja! Moi :) (2)

Kiitos, mahtavaa työtä kaikin 
puolin!

Hienoa työtä nuorten 
jalkapallon parissa �

Jatketaan samaan malliin! I-HK on 
paras!!!

Hyvä meininki, helppo 
osallistua mukaan.

Kiitos, että saamme kaikki (ja 
erityisesti lapset) liikkua ja 
osallistua. 

Kiitoksia seuralle! Ihanaa kesää 
kaikille! 

Paras Seura Vantaalta Kiitos duunista futiksen ja koko 
kylän eteen!

Ei oo mitää



Otteita kehittämisehdotuksista
Kehittämisehdotuksia

Toivoisin enemmän joukkueiden välisiä tapahtumia. Tulisi enemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta. Olisi kiva jos vaikka moikataan kentällä 
kun kuulutaan kuitenkin samaan seuraan.  Uudistumista seuran sisällä ja mahdollisuus päästä kehittämään seuratoimintaa. 

Poikien treenit käynnistyvät lähes aina 5-10 minuuttia myöhässä. Toivoisimme, että harjoitus 
alkaisi aina ajallaan. Ei hävitä pelejä muille vähemmän harjoitusajan vuoksi :).

Seuratalkoot kentällä 
keväisin.

Seuran tulisi tukea vapaaehtoisia toimijoita ja auttaa, eikä kokoajan lisätä heidän tehtäviä "yhteisöllisyyden" nimissä. Vapaaehtoiset väsyvät. 
Tehtäviä uitetaan vapaaehtoisten tehtäväksi ja vastattavaksi. Yhteisöllisyyden nimissä asioita laitetaan vapaaehtoisille vastattaviksi.

Tasapuolisuuttaa peluutuksissa, kaikki saa pelata! Kenttää vähän parempaan hoitoon. Muuten jatketaan hyvää työtä

Joukkueenjohtamispalvelut voisi yhdistää monelle joukkueelle 
yhden kokopäiväisen työntekijän harteille.

Muuten hyvä, mut vieraspelipaidat 
takasin valkosiks

Joukkueiden harjoitussisällöissä eroa, voisiko saada 
yhdenmukaisuutta harjoituksiin ja lisää materiaalia 
harjoitussuunnitteluun.

Vanhemmille pojille pelaajapolun mahdollistamista seurayhteistyön 
kautta, sanoista tekoihin. Ehkäpä aloitteleville harrastajille ikäryhmien 
yli pallottelukerhoja sekä "leikkisiä" pelitapahtumia. 

Joukkueessa suositaan selvästi sekä valmennuksen että joukkueenjohdon puolesta ns parempaa ryhmää. On harmillista, että lapsen into 
harrastaa vähenee, kun lapsikin on huomannut epätasa-arvoisen kohtelun. 
Ei ole lapsille oikein, että heitä ei arvosteta harrastuksessa muuten, kuin maksavana osapuolena. 

Enemmän pelaajakiertoa joukkueen sisällä. Kuuluu kyllä 
valmennukselle, mutta eikö seura voisi kannustaa tähän

Yhdenmukaistetaan jengien tapa merkitä pelit/tapahtumat jalkkikseen. 
Mallia voi ottaa b-pojilta. Se on esimerkillisesti hoidettu mutta niin 
selkeä kun on tapahtuma aika selkeä ja pelin aika myös.


