
Seurakysely 2018 

Minit, alle 13-vuotiaat harrastajat 

 

Kyselyn vastaukset 
 

 

Ikäni  on: 

 

Alle 8 vuotta  

10% (7)   

8 - 10 vuotta  

19% (14)   

11 - 13 vuotta  

71% (51)   

Vastauksia yhteensä 72. 

 

Harrastan:  

 

cheerleadingia  

87% (62)   

cheertanssia  

13% (9)   

Vastauksia yhteensä 69. 

 

Meidän joukkueen harjoitukset mielestäni: 
  

:-)  

94% (63)   

:-|  

4% (3)   

:-(  

1% (1)   

Vastauksia yhteensä 67. 

 

Meidän joukkueen valmentajat ovat: 
  

:-)  

92% (61)   

:-|  

6% (4)   

:-(  

2% (1)   

Vastauksia yhteensä 66. 

 

 

Oletko ollut mukana kilpailuissa? 
  

kyllä  

72% (48)   

en  

28% (19)   

Vastauksia yhteensä 67. 

 

Kilpailut ovat mielestäni: 
  

:-)  

84% (54)   

:-|  

14% (9)   

:-(  

2% (1)   

Vastauksia yhteensä 64. 

 

Ryhmämme henki / fiilis on: 
  

:-)  

80% (53)   

:-|  

20% (13)   

:-(  

0% (0)   

Vastauksia yhteensä 66. 

 

Meidän joukkueella on harjoituksia 
  

Liian vähän  

35% (23)   

Sopivasti  

65% (42)   

Liian usein  

0% (0)   

Vastauksia yhteensä 65. 



 

 

Mikä on parasta tässä harrastuksessa?  

 

 Että joukkueen yhteishenki kasvaa ja saa uusia kavereita vaikka olisi ainut vanhasta joukkueesta. 

 Stuntit, tsemppaava joukkue 

 Joukkuehenki ja tsemppaamimen. 

 Se että on joukkuelaji ja että ollaan kaikki kavereita. 

 kaikki! 

 Uusien temppujen oppiminen 

 Akro 

 Monipuolisuus 

 Huippu valmentajat Noora&Nepa sekä se kun on tarpeeksi haastavaa treeneissä.Harrastus ei ole tylsää,kun on 

koko ajan uutta opittavaa 

 Kilpailut 

 Stuntit, erityisesti heitot. 

 Voi harrastaa ympäri vuoden ja temppujen oppiminen 

 Puvut, meikit, stuntit, rusetit, kaverit ja valkut 

 Tutustuu uusiin ihmisiin ja oppii uusia juttuja tosi paljon 

 opetellaan uutta 

 kilpailut ja joukkuehenki 

 Kivaa, kaverit ja joukkueen yhteishenki. Stuntit erityisesti :) 

 Joukkuehenki, treenit, kaikki kisat ja parhaat valkut 

 Kun saa olla muiden kanssa sellaisessa mistä tykkää ja nostot ja akrot on kivoja. Myös kun saa uusia ystävia 

ja oppii uutta 

  

Mikä tässä harrastuksessa on tylsää? 

 

 Ei mikään:33 

 Lämpät 

 Odottaminen ja jonottaminen. 

 Joskus treenit, silloin kun ei tehdä akroja tai kun ei oikein mikään onnistu. 

 ei yhtään mikään! 

 Hypyt 

Meidän joukkueella on kilpailuja 
  

Liian vähän  

21% (14)   

Sopivasti  

52% (34)   

Liian usein  

0% (0)   

Meidän joukkue ei käy kilpailuissa  

27% (18)   

Vastauksia yhteensä 66. 



 Ei mikään 

 Kun ei osaa kaikkea 

 Ei mikään 

 Ryhmä vaihtuu usein eikä ehdi saada kavereita. 

 Semmoiset jotka eivät keskity tunnilla ja häiritsevät muita. Työrauhan puute. 

 Ei juuri mikään 

 Jos ei opetella mitään uutta 

 ei mikään 

 Ei mikään. 

 ei mikään 


