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MITÄ KAUTTA HALUAISIT TIETOA
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ONKO MIELESTÄSI SEURAN
TOIMINTAAN HELPPO TULLA MUKAAN?
Ei
14 %

Miksi ei:

Ohjaajat ovat tosi osaavia ja kannustavia, ja pitävät hienosti huolta että kommunikoivat siitä,
että jokainen tekisi oman jaksamisen mukaan. Kynnys voi olla uudelle tulijalle kuitenkin iso ennen kuin

vaikkapa ohjatulle tunnille tulee jos on pelkoja siitä jaksaako ja onko tarpeeksi hyvä.

Osan jaostojen toiminnasta ei tahdo löytyä netistä tietoa

Mistään ei saa ajankohtaista ja riittävää infoa (YU)

Kyllä
86 %

Pitää tietää mistä (jalkapallo)

Liikaa omioa kuppikuntia

Eihän ulkopuolinen tiedä mitä milloinkin a missä tapahtuu huonoa tiedotusta
Ei saa mistään tietoa mitä ja missä tapahtuu (yu)
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KERRO LISÄÄ TOIVEISTASI JA IDEOISTASI:
Halukkaille (lapsille) mahdollisuutta harrastaa haluamaansa lajia.
Uusien harrastajien alkujännitystä voisi pyrkiä laskemaan jo ennen kuin tulevat tunneille tai harrastamaan, esimerkiksi viestinnällä jossa kerrotaan että KP-V:ssä halutaan toivottaa kaiken kokoiset,
näköiset ja kuntoiset ihmiset tervetulleeksi liikuntaharrastusten pariin.
Maastopyöräily on kovassa nosteessa ja tähän liittyen olisi kiva, jos löytyisi aktiivisia ihmisiä, jotka vetäisivät lapsille/nuorille pyörätreenejä.
Juoksukoulu
Aktiivista tiedottamista. Esim. lasten neste-kisojen lajit etukäteen tietoon kotisivuille

Voimistelu/telinevoimistelu lapsille 7-16v, olisi hyötyä kaikkiin muihinkin lajeihin.
hyvinvointiluentoja
Patikkaretkiä järjestettäisiin eri kylillä
Jumppaa ikääntyville. Olisi kaikenikäisille tarjolla vuosittainen jotakin.
seuran sivut ajantasalle sekä kokoukset nettiin
Ikääntyville sopivaa voimistelua, ikääntyville oma ryhmä.
kokouksien esityslistat samoin pöytäkirjat kaikkien nähtäville avoimuutta vapaehtoistoimintaan
Olisi mukava, jos aikuisille tarkoitettu kuntonyrkkeilyharrastus palaisi ohjelmistoon.
Naisten ulkojumppa oli tosi hyvä ja haluaisin sitä lisää. Ottaen huomioon tämän koronatilanteen ja muutenkin ulkona on paljon kivempi liikkua kuin saleissa.
kiintorastit/mobo-rastit. kts esim kokkolan suunnistajien sivuilta. toimisi kirkonkylän ja tastulan maastoissa. toimisi myös koululiikunnan tukena. kerran laitat rastit ja toimii seuraavat 20 vuotta.
Patikka / luontopolkujen paremmat merkinnät. Myös ulkopaikkakuntalaiset löytäisivät mahtavat reitit
Eipä tiedä mitä siellä kokouksissa päätetään (yu)

MITÄ KERTOISIT SEURASTA KAVEREILLESI?
Mukaan vain, kyllä se siitä suttaantuu!
Monipuolinen Hyvät jumpan vetäjät!

Kannattaa seurata aktiivisesti seuran nettisivuja, jossa yleensä ajankohtaisimmat tulevat tapahtumat.
Mukavaa toimintaa vanhemmille ja lapsille
Se on hyvä paikka

Pieni mutta vahva seura
KP-V oli aiemmin (20-v sitten) kovatasoinen yleisurheiluseura. Nykyisin toiminta tuntuu näivettyneen ja puitteet rapistuneet, mikä on tosi
harmi.
Vireä seura
Monipuolinen seura, joka innostaa kuntalaisia liikkumaan
Tule mukaan kokeilemaan, saat itsellesi iloa, hyvää oloa ja hyviä kavereita!

Virkeä yli 100 vuotias yleisseura
Mm hienosta historiasta
Monipuolista toimintaa, kaikille löytyy jotain

Toimintaan on helppoa tulla mukaan
Tosi kiva on jumpalla

hieno seura, hyvää toimintaa
Lopetetaan puhuminen jaostojen välisistä yhteistyöstä, se kun ei vaan onnistu ;)
Keksisi tässä vaan miten saisi omat lapset enemmän mukaan urheilemaan
Tarun kahvakuula on timanttia! Naisvoimistelijoiden FB-viestinnässä hyvä meininki!
Muualta muuttaneena olen saanut tutustua seuran kautta Kaustislaisiin

Mielrstäni seuralla on hyvin tarjota liikuntaa eri muodoissa, josta kaikille löytyy varmaan jotakin. Keväisin ja syksyisin kaipaisi enemmäm esim. Jumppia ulkona. Nut kun saadaan kuntoportaat
niin toivottavasti niihin liittyen tulee ohjattuja treenejä. Urheilutalon pihaan pitäisi saada kunnon pyöräparkki, jossa olisi telineet pyörän lukitsemista varten.
Seuean nettisivut on maailman surkeimmat. Tieto on vaikeasti löydettävissä tai sitä ei ole. Lasten liikkiskerhossa ja kesäkisoissa on mahtavan innostavat ohjaajat.
Lapsille vois ideoida maastopyöräily kurssin, ihan alakoulu ikäisille. Ja kuntoilijoille teemapäiviä, erilajien huippuja pitämään niitä.
liian kirkonkyläkeskeistä toimintaa
Minua kiinnostaisi alkaa pitämään nuorille jonkilaisia keihäänheittotreenejä pari kertaa kuukaudessa.
Naisvoimistelujoiden jumpat monipuolisia, jokaiselle jotakin. Toivottavasti jatkossakin tarjonta pysyy monipuolisena tanssista steppiin ja kahvakuulaan. Suuri kiitos iloisille, tsemppaaville
ohjaajille.

Kaikille urheilijoille samat edut lajista riippumatta
Seuran pitäisi panostaa valmennukseen. Urheilullinen menestys lisää kiinnostusta toimintaan.
Parkkipaikka-alue haasteellinen urheilutalon pihassa. Olisiko mahdollista laajentaa sitä kaatamalla puut/raivaamalla alue urheilutalon edessä olevalta alueelta? Siis puustoalue, joka on
omakotitaloja vastapäätä?
Kaikkien jaostojen pöytäkirjat nettiin väh. viikonkuluessa kokouksesta
Pitäkää yhteyttä muualle opiskelemaan tai työelämään lähteviin nuoriin. Olin 60-luvulla erittäin aktiivinen urheilija, mutta muutto opiskelemaan muualle muutti tilanteen täysin. Seura ei pitänyt
minkäänlaista yhteyttä ja lopulta omakin innostus laimeni ja lopetin harjoittelun ja kilpailemisen.
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