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Palautekysely

• Palautekyselyt tehtiin Olympiakomitean palautekyselypohjalla

• Palautelomakkeisiin lähetettiin kaikille (n. 200 kpl) uintia Esalla 
harrastaville linkit sähköposteihin

• Oma palautelomake oli erikseen, lapsille, nuorille, vanhemmille sekä 
seuratoimijoille

• Vastauksia saatiin yhteensä  3 + 2 + 14 + 7 = 26 kpl

• Tuloksia seuraavilla kalvoilla



Lapset (3 kpl)

• Vieressä lomakkeen esimerkkikysymyksiä

• Vastauksia tuli vähän mutta kaikki positiivisia 
vihreitä naamoja harjoituksille, ohjaajille, 
kilpailuille ja fiilikselle

• Harjoituksia oli sopivasti, mutta kilpailuja 
kaivattiin lisää

• Parasta lasten mielestä on olla kavereiden 
kanssa ja tehdä harjoituksia, uida, sukeltaa, 
hyppiä ja liukua



Nuoret (2 kpl)

• Nuoret harrastivat uimista 2-3 kertaa 
viikossa ja sen lisäksi muita lajeja

• Heidän mielestään harjoitukset voisivat olla 
monipuolisempia ja treeneissä liikuttiin 
paljon, mutta kuitenkin sopivan haastavasti

• Positiivista palautetta ja kannustusta 
kaivattiin

• Tasapuolisuus ja keskusteluyhteys oli hyvää

• Kilpailuja oli sopivasti ja treeneissä 
viihdyttiin hyvin

• Parasta harrastuksessa oli ystävät ja kunnon 
kohotus



Vanhemmat (14 kpl)

• Suurin osa 57 % vastaajista oli uimarien äitejä, 29 % isiä ja 14 % huoltajia

• Toimintaan ja ohjaajiin oltiin yleisesti tyytyväisiä

• Lapset palasivat harjoituksista kotiin tyytyväisempinä kuin olivat sinne 
lähteneet

• Kaikkien lapset eivät tähtää kilpailuihin

• Lapset viihtyivät harjoituksissa ja harrastivat myös omatoimisesti

• 63 % lapsista harrasti myös muita lajeja

• 64 % lapsista liikkui viikossa yli 10 tuntia

• Liikuntaharrastusten kokonaiskuluja piti kohtuullisena 72 % vanhemmista



Vanhemmat (jatkuu)

• Tiedonkulku oli hyvää, mutta parannettavaa on vielä

• Nettisivuihin oltiin pääosin tyytyväisiä, joitain tietoja kaivattiin 
helpommin löydettäviksi

• Vanhemmat ovat pitäneet pelisääntökeskusteluista ja niiden 
noudattamisesta

• Vesirallin puolella kommunikaatio vanhempien ja ohjaajien välillä on 
haastavaa, koska vain viimeisellä kerralla todistustenjaossa vanhemmat 
tapaavat ohjaajia. Vanhemmat toivoivat palautetta myös edistymisestä 
kauden aikana.



Vanhemmat (vapaa palaute)



Vanhemmat (tilastot)



Seuratoimijat (7 kpl)

• Seuratoimijat työskentelivät vapaaehtoisina

• Puolet vastaajista oli ohjaajia ja puolet jaoston jäseniä

• Tehtäviä pidettiin mielekkäinä ja kehittämismahdollisuuksia hyvinä

• Toimijat kokivat olevansa tärkeitä ja tehtäviä oli sopivasti ja niihin sai tukea

• Työn huomioiminen ja korvaus saisi olla paremmat

• Kannustusta ja kiitosta kaivattiin sekä seurahenkeä kohottavia tilaisuuksia

• Hyvästä yhteishengestä oltiin suurimmaksi osaksi jokseenkin samaa mieltä

• Seuralla on hyvät arvot ja toimintaperiaate



Seuratoimijat (jatkuu)

• Toimintaa pidettiin hyvin organisoituna

• Tiedottaminen voisi olla parempaa sekä ohjaajien välillä että ulospäin 
markkinoinnissa

• Ohjaajien koulutusmahdollisuuksia ja osaamisen kehittämistä pidettiin hyvinä

• Perehdytykseen oltiin tyytyväisiä

• Yhteistyö muiden seurojen kanssa taas voisi olla parempi



Seuratoimijat (jatkuu)



Seuratoimijat (jatkuu)



Kiitos


