
Toiminnan arviointi lapsille - Ruoveden Pirkat 

 

1. Joukkue / ryhmä 

Vastaajien määrä: 34 

- d-pojat 
- E-tytöt 
- d-pojat 
- E Tytöt RuoPi 
- E-tytöt 
- d-pojat 
- C-Pojat 
- D-tytöt 
- f-tytöt 
- Ruoveden Pirkat 
- e-tytöt 
- F-tytöt 
- F-tytöt 
- Ruoveden pirkat 
- F tytöt 
- Ruoveden pirkat 
- Pirkat 
- Pirkat 
- Pirkat 
- RuoPi F-tytöt 
- f-tytöt 
- D-tytöt 
- D-pojat 
- C-tytöt 
- D pojat 
- Ruoveden pirkat d pojat 
- ruoveden pirkat 
- E-tytöt 
- RuoPi E-tytöt 
- F-tytöt 
- C-pojat 
- D-pojat 
- E-tytöt 
- E-tytÃ¶t 
 
 
 

2. Minun ikäni on 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Harjoitukset ovat mielestäni 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

4. Ryhmämme ohjaaja / valmentaja on 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

5. Kilpailut / ottelut ovat mielestäni 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



6. Ryhmämme henki / fiilis on 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

7. Ryhmällämme on harjoituksia 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

8. Ryhmällämme on kilpailuja 

Vastaajien määrä: 34 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
9. Mikä on parasta urheiluharrastuksessa? 

Vastaajien määrä: 28 

- kunto pysyy yllä ja näkee paljon kavereita. Ja se on mukavaa ja virkistävää...... 
- Kun näkee kavereita ja saa liikkua:) 
- pelit, turnaukset yms. henilökohtaiset ja joukkueen yvät suoritukset 
- Saa liikuntaa 
- kaverit , lyöminen , peli reissut ja pelaaminen. 
- Pelit ja kavereiden kanssa yhdessä olo. 
- Saa liikkua yhdessä koko joukkueella. 
- Kaikki 
- Jos on hauskaa ja kaikilla on hyvä fiilis nii silloin on tosi kivaa 
- Joukkueen kanssa voittaminen 
- Kun näkee kavereita, pelaaminen ja harjoituksissa käyminen. 
- Pelaaminen  ja kavereitten kanssa oleminen 
- Pelit ja harjoitukset 
- Kun saa voittaa itsensä! 
- Yhteishenki 
- liikkuminen ja kaverit 
- Liikunnan saaminen. 
- kaverit,pelit 
- sen tuoma ilo, omien vahvuuksien ja heikkouksien löytäminen 

Pesäpallo lajina♥ 
- Mukavaa tekemistä 
- kannustus ja onnistumiset 

 
- Aina oppii uutta ja saa olla ihmisten kanssa ja tapaa uusia ystäviä ja ihmisiä. Fyysinen kunto pysyy myös 

hyvänä. Jos onnistut, se tuntuu todella hyvältä! 
- Parasta on pelit. 
- Kun saa olla kavereiden kanssa ja saa uusia ystäviä leireiltä ja peleistä 
- Lyöntiharjoitukset, kaverit 
- Ryhmähenki 
- Pelit ja joukkue. Oppii paljon uutta! 
- Se on kivaa ja voi viettÃ¤Ã¤ aikaa joukkuellaisten kanssa. Pelaaminen on myÃ¶s tosi kivaa. 
 

10. Mikä urheiluharrastuksessa on tylsää? 

Vastaajien määrä: 27 

- Jos reenit tai pelit ovat huonja ja epäonnistuneita.... 
- Ei mikään 
- se, että välillä kaikki eivät treenaa tai pelaa kunnolla ilman mitään varsinaista syytä 
- Pikku riidat tyttöjen kesken 
- ei oikeastaan mitään........ 
- Liian pitkät pelireissut. 
- Kun tehdään jotain tylsiä harjoituksia. 
- Ei mikään 
- Jos kaikki on iha miks möks 
- Kun joukkueessa on liitän nuoria pelaajia 
- Ei oikeastaan mikään 
- Huilaaminen 
- Loma 
- Ei mikään! 
- No joskus ei hauaisi mennä harkkoihin 
- ei mikään 
- matkat, harjoituksissa ei voi treenata oman tasoisten kanssa 
- välillä huono joukkuehenki 
- Liian vähän peliaikaa 
- ei mikään 
- Tietty se jos epäonnistuu ja joskus on huonoja päiviä eikä aina ajatukset kulje ja kiinnostus ei ole katossa mutta 

ei kukaan tahallaan epäonnistu, vahinkoja ja virheita sattuu ja niistä opitaan, aina ei voi onnistua. 
- Tylsää on muiden ainainen riitely. 
- Ei mikään 
- Se, että valmentajat ei tule mukaan juoksuihin. 
- Huilivuorot 
- Jos häviämme ottelun on aina kaksi henkilöä jotka rupeavat kiukuttelemaan... 
- Ei mikÃ¤Ã¤n! 


