
Huoltajan / seuraohjaajan palautelomake 
  Kokonaisvastaajamäärä: 25 

  

  

1. Olen 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 1,8)

(1.1) tapahtuman osallistujan 
vanhempi

37,5% 9

(1.2) seuraohjaaja 45,8% 11

(1.3) järjestäjä 12,5% 3

(1.4) Muu rooli. Mikä? 4,2% 1

 
 Kysymys [1.4] (Olen. Muu rooli. Mikä?)

  1. "opas" (4389664)
2. Huoltaja (4424431)

2. Lapset ja nuoret, joiden kanssa tulin tapahtumaan ovat iältään 

    Kysymykseen vastanneet: 23   (ka: 5,4)

(2.1) Alle 7 v 43,5% 10

(2.2) 7 v 47,8% 11

(2.3) 8 v 34,8% 8

(2.4) 9 v 47,8% 11

(2.5) 10 v 52,2% 12

(2.6) 11 v 47,8% 11

(2.7) 12 v 47,8% 11

(2.8) 13 v 43,5% 10

(2.9) 14 v 39,1% 9

(2.10) 15 v 17,4% 4

(2.11) 16 v 13% 3

(2.12) 17 v 0% 0

(2.13) 18 v 0% 0

(2.14) yli 18 v 0% 0



  

  

3. He ovat harrastaneet suunnistusta 

    Kysymykseen vastanneet: 21   (ka: 4,2)

(3.1) alle vuoden 28,6% 6

(3.2) yhden vuoden 23,8% 5

(3.3) 2 vuotta 38,1% 8

(3.4) 3 vuotta 23,8% 5

(3.5) 4 vuotta 23,8% 5

(3.6) 5 vuotta 28,6% 6

(3.7) 6 vuotta 14,3% 3

(3.8) enemmän kuin 6 vuotta 23,8% 5

4. He ovat kilpailleet suunnistuksessa 

    Kysymykseen vastanneet: 20   (ka: 3,8)

(4.1) alle yhden vuoden 45% 9

(4.2) yhden vuoden 30% 6

(4.3) 2 vuotta 35% 7

(4.4) 3 vuotta 25% 5

(4.5) 4 vuotta 30% 6

(4.6) 5 vuotta 20% 4

(4.7) 6 vuotta 15% 3

(4.8) yli 6 vuotta 20% 4



  

5. Lapset ja nuoret osallistuivat tapahtumassa seuraaviin sarjoihin: 

    Kysymykseen vastanneet: 21   (ka: 8,1)

(5.1) Rastiralli, pienten 
suunnistusrata. Sen nimi oli:

4,8% 1

(5.2) Rastiralli, RR-rata. Radan 
pituus:

9,5% 2

(5.3) Rastiralli, helppo 
suunnistusrata. Radan pituus:

4,8% 1

(5.4) D10RR 47,6% 10

(5.5) H10RR 61,9% 13

(5.6) D12TR 38,1% 8

(5.7) H12TR 33,3% 7

(5.8) D12 28,6% 6

(5.9) H12 19% 4

(5.10) D13 9,5% 2

(5.11) H13 19% 4

(5.12) D14 33,3% 7

(5.13) H14 14,3% 3

(5.14) D13-15L 4,8% 1

(5.15) H13-15L 4,8% 1

(5.16) D16 4,8% 1

(5.17) H16 14,3% 3

(5.18) D18 0% 0

(5.19) H18 0% 0

(5.20) D16-18L 4,8% 1

(5.21) H16-18L 4,8% 1

(5.22) Muu, mikä 0% 0

   Kysymys [5.1] (Lapset ja nuoret osallistuivat tapahtumassa seuraaviin sarjoihin:. Rastiralli, pienten suunnistusrata. Sen nimi 
oli:)

  1. (4424437)

 
 Kysymys [5.2] (Lapset ja nuoret osallistuivat tapahtumassa seuraaviin sarjoihin:. Rastiralli, RR-rata. Radan pituus:)

  1. (4424416)
2. (4424437)

   Kysymys [5.3] (Lapset ja nuoret osallistuivat tapahtumassa seuraaviin sarjoihin:. Rastiralli, helppo suunnistusrata. Radan 
pituus:)

  1. (4424437)

 
 Kysymys [5.22] (Lapset ja nuoret osallistuivat tapahtumassa seuraaviin sarjoihin:. Muu, mikä)

  1. Ei vastauksia



  

  

  

6. 1. Mielestäni suunnistustehtävät olivat 

    Kysymykseen vastanneet: 23   (ka: 2)

(6.1) helppoja 0% 0

(6.2) sopivia 100% 23

(6.3) vaikeita 0% 0

7. Ajatuksiani suunnistustehtävistä: 

 
   
 

1. Keltainen väri ei näy selvästi, jos reitti merkitään sillä. (4389646)
2. Pidän seikkailumielen yllä. (4389650)
3. Karttoja katselemalla mielipiteet kun itse en ollut maastossa (4389662)
4. Maasto ja radat hyvät (4389664)
5. Haastavia (4389670)
6. OK! (4389676)
7. Pääosa suunnistajista olivat tyytyväisiä, joten tehtävät olivat hyviä. (4389685)
8. H 13-16 L oli (ehkä) liian lyhyt ja yksinkertainen (ei vaihtoehtoja radan pituudelle) (4389692)
9. Selkeitä reitinvalintoja, vaihtelevaa maastoa (4424416)
10. Hyviä RR-ratoja + TR vaativa (4424437)
11. Monipuolisia ja eri taitotasot huomisoitu (4424446)
12. Sopivat radat (4424448)

8. 2. Sarjatarjonta pilottitapahtumassa oli mielestäni 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 1)

(8.1) hyvä 100% 24

(8.2) huono 0% 0

9. Miksi? 

 
   
 

1. Vaihtoehtoja (4389646)
2. Radat joka ikäluokalle ja myös lyhyet radat aloittelijoille (4389653)
3. Ikävuoden mukaan = ok, sama, kuin oikeissa kisoissa (4389662)
4. Kaikentasoista (4389664)
5. Ratavaihtoehtoja riittävästi (4389676)
6. Mukavasti eri tasoisia ratoja tarjolla (4424416)
7. Löytyi jokaiselle jotakin. (4424428)
8. Mukavasti eritasoisia ratoja (4424434)
9. Kts. ed. kohta (4424446)
10. Varmaan kaikille löytyi sopiva rata. (4424450)

10. 3. Miten alle 12-vuotiaat otettiin vastaan maalissa? 

    Kysymykseen vastanneet: 25   (ka: 1,8)

(10.1) Toimitsijat olivat ystävällisiä 24% 6

(10.2) Lapset huomioitiin maalissa 76% 19

(10.3) Lapsia ei huomioitu maalissa 0% 0



  

  

  

11. 4. a) Kenen kanssa lapset keskustelivat päivän suunnistuksesta maaliin tulon jälkeen? 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 1,5)

(11.1) Kilpailun järjestäjän kanssa 83,3% 20

(11.2) Oman seuran ohjaajan kanssa 70,8% 17

12. 4. b) Lapselle suunnistuksesta puhuminen 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 1,1)

(12.1) oli kiva kokemus 95,8% 23

(12.2) ei ollut kiva kokemus 0% 0

(12.3) en osaa sanoa 4,2% 1

13. Miksi? 

 
   
 

1. Yksinkertaisia, yllättäviäkin kysymyksiä! (4389646)
2. Hän kertoi sen. (4389653)
3. Kuuluu seuratoimenkuvaan (4389662)
4. Kerrottavaa riitti. (4389664)
5. Rento, välitön tapahtuma (4389676)
6. Pääsi heti purkamaan ajatuksiaan (4389683)
7. Ainakin kuulutukseen päässeillä (4389692)
8. Koska lapsella on innostusta (4424413)
9. Haastattelu mikrofoniin oli upeaa! (4424416)
10. Mielenkiinnolla kuuntelee lasten kommentteja radasta. (4424428)
11. Hyvä, että vaihdetaan muutama sana jokaisen kanssa. (4424439)
12. Sai selittää mikä onnistui ja mikä meni vikaan ja miten ????? (4424453)

14. 5. a) Tulosten julkaiseminen sarjoissa H10RR ja D10RR. 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 3,2)

(14.1) Tuloksia ei pitäisi julkaista 
ollenkaan.

4,2% 1

(14.2) Tulokset (loppuajat) pitäisi 
julkaista tulostaululla.

12,5% 3

(14.3) Tulokset (loppuajat) pitäisi 
julkaista tulostaululla ja 

Internetissä.
54,2% 13

(14.4) Tulokset (ja väliajat) pitäisi 
julkaista kuten muiden 

kilpailusarjojen tulokset.
20,8% 5

(14.5) En osaa sanoa. 8,3% 2



  

  

15. Miksi? 

 
   
 

1. Toisille tärkeitä, viimeisille ikävä kokemus (4389646)
2. Koska muidenkin tulokset paremmuusjärjestyksessä. (4389653)
3. On aina ollut, ja valtaosa junnuista edelleenkin sen kannalla (4389662)
4. Osa mielenkiintoa on saada verrata omaa suoritusta muihin. (4389677)
5. Lapset ovat kiinnostuneita esim. rastiväliajoista. (4389685)
6. Tulokset / väliajat voisivat olla vaikkapa netissä, josta ohjaajat voisivat seurata lasten onnistumista / kehittymistä. 
(4389692)
7. Tietoa vanhemmille ja sitä kautta suodatettuna lapselle. (4424416)
8. Lapset haluavat nähdä nimensä listattuna samalla tavalla kuin vanhemmillakin. (4424428)
9. Lapsille tärkeää, ei välttämättä tulostaululla, vain internetissä (4424437)
10. Loppuajat kiinnostavat osaa lapsista. Sijoituksesia ei tarvitse julkaista (aakkosin esim.) (4424439)
11. Lapset haluavat tietää, miten he pärjäsivät. Jos lapsella on suorituksesta hyvä kokemus itsellä, hän haluaa tietää 
monesko hän oli. (4424446)
12. Omasta puolestani ei tarvitsisi jjulkaista kuin tulostaululla, mutta pojille tulokset ovat tärkeitä. (4424450)
13. Joka haluaa tietää tasonsa hänellä olisi siihen mahdollisuus. (4424453)
14. Aika kiinnostaa joitakin, ja loppuja tulokset eivät haittaa. (4424457)

16. 5. b) Mikä on paras tapa sarjojen H10RR ja D10RR tulosten esittämiseksi? 

    Kysymykseen vastanneet: 25   (ka: 2,3)

(16.1) aakkosjärjestyksessä. 36% 9

(16.2) lähtöjärjestyksessä. 12% 3

(16.3) paremmuusjärjestyksessä. 36% 9

(16.4) Järjestyksellä ei ole väliä. 16% 4

17. Miksi? 

 
   
 

1. Löytää oman nimen helposti, vertailu onnistuu, jos haluaa vertailla... (4389646)
2. Ollut aina ennenkin... (4389662)
3. Näkee oman ajan. (4389664)
4. Ne, jotka haluaa olla kilpailullisia, varmaan kaipaa mitä, muuten alle 10v. ei suhtaudu vielä vakavasti tuloksiin. 
(4389676)
5. Tulosten idea on paremmuusjärjestys (4389677)
6. Se on ihan luonteve tapa, sikäli kun on tarpeen saada tai mitata tuloksia. (4389692)
7. Olen nähny lasten tulostaululla laskemassa monesko on, kun tulokset ovat olleet aakkosjärjestyksessä. Tosi työlästä. 
(4424446)
8. ?? saata sellaisia la??? murheelliseksi, jotka eivät ?????? (4424453)
9. Ks edellinen (4424457)

18. 6. Oliko pilottitapahtuma laadukas? 

    Kysymykseen vastanneet: 24   (ka: 1)

(18.1) Kyllä 100% 24

(18.2) Ei 0% 0



19. Mistä asioista laatu lasten ja nuorten tapahtumissa mielestäsi muodostuu? 

 
   
 

1. Tekemisestä, mukavasta ilmapiiristä (4389646)
2. Mukavista suunnistustehtävistä, hyvästä kuulutuksesta. (4389653)
3. Toimivuus, viihtyvyys, asiantuntemus (4389662)
4. Riittävästi aikuisia opastamassa (4389664)
5. Yhdessäolosta, vapautunut leppoisa ilmapiiri (4389676)
6. Sopivat suunnistustehtävät, innostava fiilis, huolenpito (4389677)
7. Lasten huomioinnista, selkeistä järjestelyistä (ohjeet), kannustava kenttäkuulutus, sää (4389683)
8. Hyvästä välittävästä ilmapiiristä, taitotasot huomioivat harjoitukset (4389685)
9. Tilasta ja kelistä. kelinmukainen paikka odotella muita maaliin. (4389692)
10. Vaihtoehdot ja valinnan vapaus radan vaikeuden ja apujoukkojen suhteen. (4424416)
11. Ilmapiiri on rento ja hyvä, kuitenkin kilpailun kaltainen. (4424419)
12. Turvallisuudesta, toiminnan sujuvuudesta, joustavuudesta ja iloisesta ilmeestä :) (4424428)
13. Hyvät radat, hyvät järjestelyt, iloiset järjestäjät (4424437)
14. Useita sopivia ratoja valittavana ja saattajan tarv. voi ottaa mukaan (4424439)
15. Iloinen meininki, ei odottelua ja jonottamista, suunnistussuoritus ei ajallisesti liian pitkä. (4424446)
16. Hyvät järjestely, osaavat järjestäjät, lapsille jää onnistumisen tunne (4424448)
17. Tunnelma (4424450)
18. Kaikille jotakin. Joustoa löytyy. Rentoa TEKEMISTÄ. (4424457)

20. 7. Toiveita ja terveisiä tapahtuman järjestäjille. 

 
   
 

1. Lapsille huonokulkuiset maastot, lähtöjonotus turha eli saisiko lähtöä sujuvammaksi? (4389646)
2. Jatkakaa samaan malliin! (4389662)
3. Kiitos. Hieno homma. Jatketaan samaan malliin. (4389670)
4. Kisapaikka, maasto ja radat lapsiystävällisiä (4389676)
5. Itse ja osa lapsista jäivät kaipaamaan emit- tulosliuskaa maalissa. (4389685) 
6. Kiitokset Kalskeelle, oli oikein urheilujuhlan tuntua (4389692)
7. Lisää näitä. Kaikki eivät aloita suunnistusta lapsena, siis alle 10. (4424413)
8. Paljon kiitoksia! Toivomme näitä lisää! (4424416)
9. Kiva tapahtuma, lisää tällaisia, kynnys metsään lähtemiseen on tehty matalaksi. Hyvä. (4424419)
10. Lapsille lisää tällaisia. (4424431)
11. Kiva tapahtuma! (4424437)

21. Kerro lisää ajatuksiasi mistä vaan aiheesta 

 
   
 

1. Oli leppoisa ja samalla juhlallinen tunnelma! (4424416)


