
NLC Seurakysely 2019 

Minit, alle 13-vuotiaat harrastajat 

 
 Kyselyn toteutusajankohta: kesäkuu 2019 

 Vastaajia keskimäärin 65 henkilöä, joka on noin 16% kohdeikäluokan harrastajista 
seurassa. 

 Väittämissä käytetty vastausasteikko 1-5 seuraavasti: 1 = ei pidä lainkaan 
paikkansa, 2 = ei pidä osittain paikkansa, 3 = ei samaa eikä eri mieltä, 4 = pitää 

osittain paikkansa, 5 = pitää täysin paikkansa. 
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Meidän joukkueen harjoitukset ovat 
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Meidän joukkueen valmentajat ovat 
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Oletko ollut mukana kilpailuissa? 
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Kilpailut ovat mielestäni 
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Ryhmämme henki / fiilis on 
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Meidän joukkueella on harjoituksia 
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Meidän joukkueella on kilpailuja 
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Mikä on parasta  

cheerleadingissa/cheertanssissa? 1/3 
• Meidän joukkueessa on ihan parasta koska kannustetaan toisia ja meidän 

valmentajat tsemppaa meitä aina. Meidän jojo oli myös matkalla mukana ja se 
oli super kivaa. 

• onnistuminen ja ryhmähenki 

• kisat ja kaverit 

• Uudet kaverit ja se kun saa oppia uusia juttuja 

• Stuntit, onnistumiset ja joukkuehenki 

• Kaverit ja temput 

• Uusiin ihmisiin tutustuminen sekä kisat ja näytökset. 

• Stuntit 

• Kisamatkat, uuden oppiminen ja kaverit 

• Kaverit kisat ja kaikki 

• se että saa oppia paljon uutta ja valkut on aina auttamassa jos sattuu jotain ja 
ketään ei olla jätetty yksin et kaikki varmasti kuuluu johonkin ja kukaan ei 
arvostele sun taitoja jos et osaa jotai tiettyä vaikka temppua! 

• Se kun näkee kaikkien kehittyvän stunteissa ja akrossa. +kisojen ihana henki 

• Ei ole parasta kaikki on parasta 

• Koska lajissa on erilaisia juttuja mitä tehdään. 
 



Mikä on parasta  

cheerleadingissa/cheertanssissa? 2/3 
• Lajin monipuolisuus ja kaverit 
• akro ja stuntit :) 
• Kaikki 

• Kun saa oppia uutta sekä saa valita joukkueen mihin menee 

• Yhteishenki 

• Kaverit, kisat, yhteishenki ja kehittyminen & uuden oppiminen 

• joukkuehenki ja yhdessä onnistuminen 

• Se että kaikki on yhtä joukkuetta :) 

• joukkue henki, onnistuminen ja itsensä ylittäminen 

• Joukkuekaverit, valmentajat, yhteishenki, kisat, treenit!:) 

• Ryhmänä tehdään ja kilpailut. 

• Yhteishenki ja onnistuminen 

• Kisa matkat, kaverit,onnistuminen, yhdessä tekeminen 

• Kaverit, onnistuminen ja kisat 

• Yhteishenki, muitten kannustus ja uuden oppiminen ryhmässä tai yksin 

• Se että siinä tehdään stuntteja ja temppuja jotka on tosi kivoja ja iloisuus ja 
yhteishenki. (: 

 

 



Mikä on parasta  

cheerleadingissa/cheertanssissa? 3/3 
• Uuden oppiminen 

• Stuntit ja esitykseen harjoittelu 

• Tunne kun onnistuu 

• KAIKKI mutta etenkin se että tätä lajia harrastetaan porukassa, 
yhteishenki,monipuolisuus, kilpailut ❤ 

• Yhteistyö 

• Kun oppii uusia taitoja, sekä joukkuehenki 

• Parasta on se et pääsee oppiin uusii taitoja ja kehitymään. 

• Joukkue, yhteishenki, ja kisamatkat 

• Kaverit/joukkue ja temput 

• Temput, voltit, pyramidit. 

• Kun saa tehdä nostoja, saa uusia kavereita, kaikki cheerleadingissä on kivaa 

• Koska oppii uusia temppuja ja nostoja. 

• Laji ja yhteishenki 

• Yhteishenki ja fiilis kun lähtee kisamatkalle ja kisamaton jälkeinen tunne:) 

• ihanat ja tsemppaavat valkut ja se että pääsee aina oppimaan jotain uutta!! 

• Parasta lajissa on joukkue henki ja uuden oppiminen sekä onnistumiset 


