
Imatran Urheilijat / Urheilukoulu ja yleisurheilun lajiryhmä 

Palautekysely, kevät 2017 
 

Vastauksia kevään 2017 palautekyselyyn tuli yhteensä 23. Alla on raportti vastauksista. Kiitos 

antamastanne palautteesta! Otamme sen huomioon kehittäessämme toimintaamme.  

Terveisin, IU:n ohjaajat 
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1) Ryhmä, jossa lapseni urheilee
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2) Vastaaja

äiti isä muu (huoltaja, isovanhempi jne.)
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3) Minulla on seuran toiminnassa mukana

yksi lapsi kaksi lasta kolme lasta tai enemmän

14 %

23 %

64 %

4) Lapseni on ollut seuran toiminnassa mukana

alle vuoden 1–2 vuotta yli kaksi vuotta
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5) Olen tyytyväinen lapseni urheiluharrastukseen 
kokonaisuutena %
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Lapseni ohjaajat ja valmentajat hoitavat
tehtävänsä hyvin.

Lapseni ohjaajat/valmentajat kannustavat
lapsia kilpailutilanteissa.

Lapseni saama valmennus / ohjaus on
laadukasta.

6) Ohjaus ja valmennus %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Lapseni harjoitusmäärät ovat sopivia.

Harjoituskertoja on riittävästi.

Lapseni harjoitusajat (kelloajat) ovat sopivia.

Lapseni pitää harjoituksista.

Harjoitukset ovat lapseni taitotasolle sopivia.

Harjoitukset ovat fyysisesti tarpeeksi vaativia.

Ohjaus / valmennus on tarpeeksi yksilöllistä.

Lapsellani on kilpailutapahtumia sopivasti.

Harjoituksissa korostetaan liikaa kilpailemista.

7) Harjoitukset ja kilpailut %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Urheilukoulun pelisäännöt ovat tuttuja minulle.

Urheilukoulun pelisäännöt ovat tuttuja lapselleni.

Sovittuja pelisääntöjä noudatetaan urheilukoulussa
hyvin.

Lapseni ei ole kokenut kiusaamista harjoitusten aikana.

Ohjaajille on helppo antaa palautetta urheilukoulun
tapahtumista.

8) Pelisäännöistä sopiminen %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
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Urheilukoulun tiedotus toimii hyvin.

Tiedän riittävästi siitä, mitä lapseni
harjoituksissa tapahtuu.

9) Tiedotus %

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä En osaa sanoa



 

 

  

 

12) Vapaata palautetta kaikista yllä olevista aiheista tai muita terveisiä. 

 

- Jokseenkin tätä mieltä - sen mitä teini-ikäisistä irti saa. 

- Ovatko ohjaajat tietoisia toistensa vetämien harjoitusten sisällöstä? Joskus saattaa olla esim. 

rankkoja lihaskuntoharjoituksia useana peräkkäisenä päivänä. Muuten ei valittamista. Kiitos hyvästä 

työstä! 

- Olen erittäin tyytyväinen valmentajien toimintaan. Kiitos paljon tekemästänne työstä! 

- Monta lasta ja useita lajeja, joten täysipainoinen yleisurheilun harrastaminen ei ole mahdollista. On 

upeaa, että voi olla mukana vaikka harrastaa muitakin lajeja. 

- Internetsivuja voisi selkeyttää ja viestintään voisi käyttää myös sähköpostia. 
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10) Perheeltämme kuluu liikaa aikaa lapsemme 
urheiluharrastukseen %
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11) Lapseni urheiluharrastuksesta aiheutuvat 
kulut ovat kohtuullisia %


