
 
 Fudoshinin junnujen 
 vanhemmille 

 
 

 
 

Tule vaikuttamaan 
    Fudoshinin junnujen judo- 

                 harjoitusten ja kisojen henkeen 
 

Saavatko meillä kaikki harjoitella?  Onko toiminta lapsesi mielestä innostavaa ja 
hauskaa?  Miten sinä vanhempana voit kannustaa lastasi hänen judoharrastuksessaan?  
Voimmeko me kaikki vanhemmat ja ohjaajat yhdessä sopia omista Pelisäännöistämme 
lastemme parhaaksi? 

 
Tule mukaan keskustelemaan ja sopimaan ryhmämme/ryhmiemme Pelisäännöistä. 
Olemme mukana Nuoren Suomen käynnistämässä Operaatio Pelisäännöt –
kampanjassa. Operaation tavoitteena on synnyttää keskustelua seuroissa ohjaajien ja 
lasten vanhempien kanssa lasten urheilun Pelisäännöistä. Tule nyt mukaan pohtimaan 
meidän ryhmiemme toiminnan sisältöä ja vaikuttamaan siihen, minkälaisessa ilmapiirissä 
lapsesi harrastaa judoa..     (18.02.2022) 

Tervetuloa!  

  
Paikalle yritetään saada mahdollisimman monta junnu-ohjaajaa!  
 
Junnuilla on omat pelisääntökeskustelut harjoitusten yhteydessä  
 
- muksujudo  (Ville Rantala sopii pvm)  
- junnut  ke 02.03.2022 (Vesa Niemenmaa klo 

18:30+19:00) 
 

Keräämme tulevaa Pelisääntökeskustelua varten palautetta ryhmämme 
lasten vanhemmilta. Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä.  
  
Lisäksi on samaan aikaan useampi  tyytyväisyyskysely seuran junnut 
 (alle 13-V), nuoret (13-18V), aikuiset ja seuratoimijat. 
 
Kyselyt löytyvät  www.fudoshin.fi sivustolta.  
Tiedustelut: vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 

Keskustelutilaisuus järjestetään 

 

Keskiviikkona 16.03.2022  klo 18.30-19.30 

urheilutalolla, kokoushuone 1 (2.kerros) 

 

(keskustelun aikana harjoitukset normaalisti) 

 

http://www.fudoshin.fi/


Urheilun Pelisääntöjen ennakkokysely  
(junnujen vanhemmille) 
 

Hei, 
 
keräämme tulevaa vanhempainiltaa varten palautetta ryhmämme lasten vanhemmilta. Tämä 
palautekysely koskee (lisää tähän seuran tai ryhmän nimi). 
 
Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä. Kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean kanssa. Kysely suoritetaan anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida 
tunnistaa. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta. 
https://q.surveypal.com/1238.-Palautekysely-vanhemmille 
 
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 
Toivottavasti näemme Pelisääntökeskustelussa ke xx.xx.2022 klo 18-19 urheilutalon, 
kokoushuone 1 (2. kerros) 
 
 vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tähtiseuran tyytyväisyyskysely – Lapset  itse vastaavat (alle 
13v) 
 
Hei, 
 
Seuramme haluaa kehittää toimintaansa ja tämän kyselyn tulosten pohjalta teemme 
johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia toimintaamme. Tämän vuoksi toivomme sinulta avointa 
asennetta vastauksissasi. Tämä palautekysely koskee (lisää tähän seuran tai ryhmän nimi). 
Kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Kysely suoritetaan 
anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. 
Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta. 
https://q.surveypal.com/858.-Palautekysely-lapsille 
 
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 

 
 vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 
 

 

Tähtiseuran tyytyväisyyskysely – Nuoret  itse vastaavat (14-
18v) 
 
Hei, 
 
Me seurassamme haluamme, että viihdyt treeneissä ja että joukkueessasi/ryhmässäsi on hyvä 
ilmapiiri. Tärkeää on myös, että saamme palautetta treenien sisällön ja valmennuksen osalta. 
Tämä palautekysely koskee (lisää tähän seuran tai ryhmän nimi). 
 
Anna kyselyssä aidosti palautetta hyvin ja huonosti hoidetuista asioista. Kysely toteutetaan 
yhteistyössä Suomen Olympiakomitean kanssa. Tutkimus suoritetaan nimettömänä, joten 
yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. 
 
Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta.  
https://q.surveypal.com/826.-Palautekysely-nuorille 
 
vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 
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Tähtiseuran tyytyväisyyskysely – aikuisliikkujille e 
 

Hei, 
 
Seuramme haluaa kehittää toimintaansa ja tämän kyselyn tulosten pohjalta teemme 
johtopäätöksiä ja tarvittavia muutoksia toimintaamme. Tämän vuoksi toivomme sinulta avointa 
asennetta vastauksissasi. Anna aidosti palautetta hyvin ja huonosti hoidetuista asioista. Tämä 
palautekysely koskee (lisää tähän seuran tai ryhmän nimi). Kysely toteutetaan yhteistyössä 
Suomen Olympiakomitean kanssa. Kysely suoritetaan anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei 
voida tunnistaa. Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta. 
 
https://q.surveypal.com/449.-Palautekysely-aikuisliikkujille 
 
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla. 
 
T: vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tähtiseuran tyytyväisyyskysely – seuratoimijoille 
 
Hei, 
 
Keräämme palautetta ja näkemystä seuramme toiminnasta. Hyödynnämme tietoja toiminnan 
suunnittelussa. 
 
Toivomme sinulta vastausta viikon sisällä. 
 
Toivomme sinulta avointa asennetta vastauksissasi. Kysely toteutetaan yhteistyössä Suomen 
Olympiakomitean kanssa. Kysely suoritetaan anonyyminä, joten yksittäisiä vastaajia ei voida 
tunnistaa. 
 
Pääset vastaamaan kyselyyn oheisen linkin kautta. 
 
https://q.surveypal.com/948.-Oman-seuran-analyysi 

 
Jos linkki ei aukea klikkaamalla, kopioi se selaimen osoiteriville hiiren avulla.  
https://q.surveypal.com/948.-Oman-seuran-analyysi 

 
T: vesa.niemenmaa1@gmail.com 040-5823026 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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