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Nimi:__________________________________ Syntymäaika:______________________ pvm:____.____.20____ 
 
Tällä kyselyllä kartoitamme ensi kauden toiminnan muodostamista, sekä kehitämme toimintaamme. Toivomme, 
että vastaat kysymyksiin mahdollisimman rehellisesti, jotta voimme suunnitella ensi kauden toimintaa ajoissa. 
Käytä täyttämisessä apuna vanhempiasi. Tiedot tulevat ainoastaan joukkueen valmentajien, 
joukkueenjohtajan ja seuratyöntekijän käyttöön. 
 
Ympyröi vaihtoehto tai/ja vastaa sanallisesti 
 
1. Jatkatko pelaamista ensi kaudella Parkanon Kiekossa? 

 
A Kyllä                    B En tiedä vielä                      C En, koska______________________________________ 

 
2. Oletko menossa kesällä jollekin/joillekin kiekkoleireille? 

 
A En                        B En tiedä vielä 
C Kyllä, minne? Merkitse myös ajankohta 
_______________________________________________________________________________________ 
 

3. Harrastatko kesällä jotain muuta lajia (ohjattu toiminta jossain toisessa urheiluseurassa)? 
 
A Kyllä_________________________________________________________________________(laji/seura) 
B En 
 

4. Kuinka paljon arvioisit viikoittaisen liikuntamääräsi olevan (ympärivuotisesti)? 
 
A Ohjattu liikunta / harrastaminen (urheiluseurassa)_______ tuntia / vko (harjoitukset + pelit) 

Lajit, joita harrastan_______________________________________________________________ 
      B Omatoiminen liikunta/ harrastaminen (yksin, kavereiden / perheen kanssa)_______tuntia / vko 

Liikunta / lajit, joita harrastan________________________________________________________ 
      Yhteensä_______tuntia/vko 
 
5. Kuinka paljon vietät keskimäärin aikaa tietokoneen/pelikonsolin/tv:n parissa? 

 
A Päivässä_______tuntia                      B Viikossa_______tuntia 
 

6. Miksi harrastat jääkiekkoa/mitä tavoitteita sinulla on liittyen jääkiekkoon? 
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7. Oletko havainnut kiusaamista tai syrjimistä joukkueessasi (jos olet, miten se ilmenee)? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
8. Mihin asioihin olet tyytyväinen joukkueesi toiminnassa? 

_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

9. Mihin asioihin kaipaisit parannusta joukkueesi toiminnassa? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________                     
 

10. Vapaa sana/kehitysehdotukset: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Ympyröi seuraavista vaihtoehdoista se, joka parhaiten kuvaa omasta mielestäsi oman 
ikäluokkasi/joukkueesi toimintaa. (voit halutessasi laittaa kysymyksen jälkeen oman kommenttisi) 
 

1. Harjoittelu 

Harjoittelemme mielestäni (harjoituskerrat) 

A Sopivasti                               B Liian paljon                  C Liian vähän 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
Harjoitusten kesto on mielestäni (ajallinen kesto) 
A Liian pitkä                             B Liian lyhyt                    C Sopivan mittainen    
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
Harjoitukset ovat mielestäni (laji- ja pelitaito, taktiikka) 
A Sopivan haasteellisia             B Liian helppoja               C Liian vaikeita 
Kommentti:___________________________________________________________________________  
 
Harjoitukset ovat mielestäni (fyysisyys) 
A Liian rankkoja                       B Sopivan rankkoja          C Liian ”löysiä” 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
Harjoitukset ovat mielestäni (monipuolisuus) 
A Liian yksipuolisia                  B Sopivan monipuolisia   C Liian monipuolisia 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Pelaaminen 

Joukkueellamme on pelejä kauden aikana (pelimäärät) 

A Liian vähän                           B Sopivasti                        C Liian paljon 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
Saan pelata peleissä (peliaika) 
A Liian paljon                          B  Liian vähän                    C Sopivasti 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
Pelit ovat minulle (taso/haasteellisuus) 
A Sopivan haastavia/tasoisia   B Liian helppoja                 C Liian haasteellisia/kovatasoisia 
Kommentti:___________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Joukkueen ilmapiiri (vuorovaikutus, arvot, yksilön huomioiminen) 
Ympyröi seuraavista vaihtoehdoista kaikki ne, jotka mielestäsi parhaiten kuvaavat omia  
kokemuksiasi oman ikäluokkasi/joukkueesi toiminnasta 
 
A Jokainen pelaaja yrittää aina täysillä niin harjoituksissa kuin peleissäkin 
B Keskittyminen harjoituksissa ja peleissä on hyvällä tasolla 
C En pelkää tehdä virheitä 
D Ymmärrän, mitä minulta vaaditaan (harjoitukset/pelit) 
E Minua kuunnellaan 
F En koe syrjintää/kiusaamista 
G Saan olla oma itseni 
H Minulta vaaditaan liian paljon 
I Minua arvostetaan 
J Joukkue on kuriton 
K Minua opastetaan /ohjataan tarpeeksi 
L Ilmapiiri harjoituksissa ja peleissä on innostava 
M Odotan innolla harjoituksia ja pelejä 
N Saan positiivista palautetta onnistumisista 
O Minua kannustetaan, vaikka epäonnistun 
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4. Muuta 
 
Missä asioissa sinulla olisi omasta mielestäsi parannettavaa? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Missä asioissa mielestäsi joukkueen valmennuksella olisi parannettavaa? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Kuinka hyvin menestyt koulussa?  
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
Kuinka paljon käytät aikaa läksyjen tekemiseen? Luet / harjoittelet kokeita varten? 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Vapaa sana/kommentit/terveiset:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________                    

 


