
Viihtyminen 
urheiluseurassa 
– kysely huoltajille  

Ohje urheiluseuralle:

Harrastamisen tulisi olla mukavaa ja turvallista kaikille lapsille, 
nuorille ja heidän huoltajilleen. Tämän kyselyn avulla voitte 
urheiluseurassa kartoittaa toimintaan osallistuvien lasten 
ja nuorten huoltajien kokemuksia siitä, millaiseksi ilmapiiri 
seurassa koetaan ja miten harrastuksessa viihdytään. Mah-
dollisimman rehellisten vastausten saamiseksi huoltajille tulee 
tarjota mahdollisuus osallistua kyselyyn nimettömästi. Kyselyn 
vastaukset tulee käsitellä luottamuksellisesti.

Ennen kyselylomakkeen jakamista:

• Päättäkää siitä, missä yhteydessä lomake täytetään  
(kotona tai toiminnan yhteydessä).

• Kertokaa osanottajille kyselyn tarkoituksesta.

• Kertokaa siitä, mitä vastauksille tapahtuu, kuinka niitä 
käsitellään, kuinka jatkatte työskentelyä ja kuinka huoltajille 
tiedotetaan tuloksista.

• Miettikää, miten kyselyssä mahdollisesti esiin nouseviin 
epäkohtiin reagoidaan ja miten toimintaa kehitetään. 

Huoltajille:
Haluamme selvittää, miten sinä 
huoltajana koet ilmapiirin urheilu-
seurassamme ja kuinka tyytyvä-
inen olet toimintaan. Ota kantaa 
väittämiin käyttäen asteikkoa 1–4 
(1 = huonosti/täysin eri mieltä, 
4 = erinomaisesti/täysin samaa 
mieltä). Tämä kysely ei koske ensi-
sijaisesti tätä tiettyä harjoitusker-
taa, jossa sait lomakkeet täytett-
äväksesi. Vastaa sen perusteella, 
kuinka yleensä olet kokenut seuran 
harjoitukset, kilpailut, valmentajat 
ja sosiaalisen ympäristön. Voit 
vastata kyselyyn nimettömästi ja 
vastaukset käsitellään luottamuk-
sellisesti.



Viihtyminen 
urheiluseurassa

– kysely huoltajille 

Haluamme selvittää, miten sinä huoltajana koet ilmapiirin urheiluseurassamme ja kuinka tyytyväinen olet toimintaan.  
Ota kantaa niihin väittämiin, jotka tuntuvat omalla kohdallasi ajankohtaisilta. Valitse vastausvaihtoehdoista se, joka kuvaa  

parhaiten omaa kokemustasi 1=täysin eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 3 =melko samaa mieltä, 4= täysin samaa mieltä.
Voit vastata kyselyyn nimettömästi.

Kiitos arvokkaista vastauksistasi!

Seura 1 2 3 4

Olen tyytyväinen urheiluseuran toimintaan

Huoltajien mielipiteitä kuullaan seuran toiminnassa

Tunnen itseni tervetulleeksi seuran toimintaan

Harjoitukset/Kilpailut

Jätän lapseni rauhallisin mielin harjoituksiin 

Kun olen mukana kilpailuissa, tunnen oloni mukavaksi

Opin uusia asioita lapseni/lasteni harjoituksissa

Mielestäni harjoitusten osiot ovat hyvin järjestettyjä 

Ohjaajat/Valmentajat 

Uskallan ilmaista mielipiteeni seuran ohjaajille 

Seuran ohjaajat kuuntelevat minua 

Valmentajalla on hyvät tiedot urheilulajistaan 

Saan tarvittaessa apua ohjaajilta 

Autan mielelläni ohjaajia tarvittaessa

Valmentajat kehuvat valmennettavia näiden pärjätessä hyvin 

Valmentajat rohkaisevat ja tukevat valmennettavia, kun he eivät pärjää niin hyvin 

Sosiaalinen ympäristö 

Minulla on ystäviä muiden huoltajien keskuudessa 

Tunnen oloni turvalliseksi urheiluseurassa

Uskallan esittää ajatuksiani ohjaajille 

Muut huoltajat kuuntelevat, mitä minulla on sanottavana 

Mielestäni kaikki seurassa toimivat ovat ystävällisiä toisilleen 

Olen mielestäni aktiivinen seurassa

Mielestäni seura vaatii minulta liikaa sitoutumista

Lapseni/lasteni valmentaja uskaltaa puuttua riitoihin ja kiusaamistilanteisiin 

Mielestäni huoltajat kannustavat ja rohkaisevat joukkueen/ryhmän kaikkia jäseniä 

Kehun lapsia näiden pärjätessä hyvin

Rohkaisen ja tuen lapsia, kun he eivät pärjää niin hyvin


