
Mistä aiheesta toivoisit, että seuraavassa  pelisääntöpalaverissa keskusteltaisiin? (Kaikki vastaajat)

• Pelisääntöpalaverejä ei ole ollut. Nuvolin ryhmät eivät vastaa meidän perheen odotuksia ja on tasolta aika heikko. Lapset tekee mitä huvittaa näytöksissä. 
Sellainen ei pitäisi olla ikäluokka huomioidut tilanne. 7v lapsi osaa kuunnella ja oppia. Oppimisen vaikeuksia ainakin meidän perheessä ei ole. Tyttäreni 
kaipaa tukevampaa seura missä treenata.

• Toivoisin että järjestetään pelisääntöpalaveri

• Meillä ei ole ollut pelisääntöpalaveria.

• Meillä ei ole ollut pelisääntöpalavereja, en ole tavannut lapseni ohjaajia. Vanhemmat luovuttavat lapset pihalla ja lapset palaavat harkoista pihalle, 
moneen tämän kyselyn kohtaan on täysin mahdotonta vastata näistä lähtökodista.
Yleisesti ottaen lapsen puheista voimistelukoulun tekemisestä on tullut kuva, että siellä leikitään enimmäkseen hippaa. Olisin toivonut, että lapsi olisi 
neljän vuoden ohjauksessa oppinut edes kärrynpyörän virheettömästi, mutta sellaiseen ei ole ilmeisesti vielä edetty/tai lapsellani ei ole ollut valmiuksia, en 
tiedä kummasta on kyse. Lapseni on harrastanut voimistelua eri ryhmissä 4-vuotiaasta alkaen, temppujumppaa, vuoden tai kaksi, ja sitten 2 vuotta 
voimistelukoulua. En ole saanut palautetta lapseni edistymisestä tai miten sitä voisi kotoa käsin tukea, mutta harjoitusvuosiin nähden lapsen edistys on 
mielestäni vaatimatonta, itse ainakin osasin kärrynpyörät ja puolivoltit jo 6-vuotiaana enkä edes harrastanut ohjatusti voimisteluseurassa, joten siksi 
varmaan olen hämmentynyt lapseni hitaasta edistymisestä, vaikka hän peruliikunnalliselta vaikuttaakin. Ehkä lapset vain kehittyvät taidoissaan kovin 
eritahtiin. Toki en ole itse lähetenyt kyselemään ohjaajilta mikä lapseni edistymistä hidastaa. Olen tyytyväinen siihen, että lapsi menee ja tulee 
harrastukseen iloisena. Se on tärkeintä.

• Toivoisin että lapsi pääsisi kisoihin. On jo 12 v eikä yhtään kisaa takana



Muita terveisiä seuralle (Kaikki vastaajat)

• Kevät juhla oli todella huonosti organisoitu. Vanhempia ei informoitu riittävästi. Ryhmien ohjaajat eikä paikalla olleet nuvolin vapaaehtoiset tienneet miten 
toimia, jonka vuoksi lapset olivat turvattomia ja lapset eksyivät vanhemmistaan.

• Lapseni on kertonut omien tuntiohjaajien olevan mukavia. Lapsi odottaa viikoittaista jumppaa ja on paitsi oppinut uusia taitoja, myös silminnähden 
rohkaistunut ja löytänyt itselleen harrastuksen, josta riemuitsee. Vanhempana voin olla iloinen ja tyytyväinen lapsen puolesta.

• Yhteydenpito huoltajiin voisi toimia paremmin.

• Lapsi itsekin toivoo kovasti kilpailuihin osallistumista


