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PESÄPALLO HARRASTUKSENA

KYSELY JUNIOREILLE LAJIN HARRASTAMISESTA



Lyhyesti
• Kyselyn toteuttaja Suomen Pesäpalloliitto ry

• Kohderyhmänä E06-07 ja C02-03 juniorit.

• Vastauksia yhteensä 989 kappaletta.

• Kysely sisälsi kyllä/ei – väittämiä sekä avoimia kysymyksiä.

• Lisätietoja kyselyn toteuttamisesta: mikko.huotari@pesis.fi 
040 848 2427 
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"Minulla on kavereita
joukkueessa"

"Toiminta perustuu sopivasti
kilpailuun."

"Valmentajani osaa opettaa
minua harrastuksessani."

"Joukkuekaverit hyväksyvät
minut sellaisena, kuin olen."

98,8 % 98,8 % 97,5 % 96,2 %

n = 938Samaa mieltä



Missä voimme kehittää
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"Valmentajani antavat minulle helposti
toteutettavia ohjeita omatoimiseen

harjoitteluun."

"Valmentajat keskustelevat kanssani
säännöllisesti"

"Asetamme valmentajan kanssa minulle
henkilökohtaisia tavoitteita urheilijana."

(C02-03)
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n = 938
Samaa mieltä



E06-07 tulokset
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Pesäpallossa toiminta perustuu sopivast i  k i lpai luun.

Minul la on kavereita joukkueessa.

Valmentajani osaa opettaa minua harrastuksessani.

Pesäpallossa toiminta on tarpeeksi vaihte levaa.

Joukkuekaver ini hyväksyvät minut sel laisena kuin olen.

Har joituksia on sopivast i .  (Lisää toivoi 35 vastaajaa.)

Joukkuekavereiden kanssa on helppo tul la toimeen.

Pelejä on sopiva määrä. (Lisää toivoi 65 vastaajaa.)

Uskon, että pesäpallon jatkamisesta on minul le hyötyä tulevaisuudessa.

Viihdyn joukkuekavereiden kanssa myös pesäpallon ulkopuole l la .

Joukkueessamme on hyvä yhte ishenk i.

Saan henk i lökohta is ta palautetta.

Koen, että olen hyvä pesäpallossa.

Valmentajat ovat k i innostuneita s i i tä,  mitä minul le kuuluu.

Koen, että minul le annetaan vastuuta.

Joukkueessani jokainen meistä huomioidaan yksi lönä.

Valmentajani antavat minul le helpost i  toteutet tavia ohjeita omatoimiseen 
har joit teluun.

Valmentajani keskustelevat kanssani säännöll isest i .

n = 753Samaa mieltä



C02-03 tulokset
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Pesäpallossa toiminta perustuu sopivast i  k i lpai luun.

Minul la on kavereita joukkueessa.

Valmentajani osaa opettaa minua harrastuksessani.

Pesäpallossa toiminta on tarpeeksi vaihte levaa.

Joukkuekaver ini hyväksyvät minut sel laisena kuin olen.

Har joituksia on sopivast i .  (Lisää toivoi 13 vastaajaa.)

Joukkuekavereiden kanssa on helppo tul la toimeen.

Pelejä on sopiva määrä. (Lisää toivoi 9 vastaajaa.)

Uskon, että pesäpallon jatkamisesta on minul le hyötyä tulevaisuudessa.

Viihdyn joukkuekavereiden kanssa myös pesäpallon ulkopuole l la.

Joukkueessamme on hyvä yhte ishenk i.

Saan henk i lökohta is ta palautetta.

Koen, että olen hyvä pesäpallossa.

Valmentajat ovat k i innostuneita s i i tä,  mitä minul le kuuluu.

Koen, että minul le annetaan vastuuta.

Joukkueessani jokainen meistä huomioidaan yksi lönä.

Valmentajani antavat minul le helpost i  toteutet tavia ohjeita omatoimiseen …

Valmentajani keskustelevat kanssani säännöll isest i .

Asetamme valmentajan kanssa minul le henk i lökohta is ia tavoit te ita urhei l i jana.

n = 236Samaa mieltä



Yhteistulos
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Pesäpallossa toiminta perustuu sopivast i  k i lpai luun.

Minul la on kavereita joukkueessa.

Valmentajani osaa opettaa minua harrastuksessani.

Joukkuekaver ini hyväksyvät minut sel laisena kuin olen.

Joukkuekavereiden kanssa on helppo tul la toimeen.

Uskon, että pesäpallon jatkamisesta on minul le hyötyä tulevaisuudessa.

Pesäpallossa toiminta on tarpeeksi vaihte levaa.

Joukkueessamme on hyvä yhte ishenk i.

Har joituksia on sopivast i .  (Lisää toivoi 48 vastaajaa.)

Vi ihdyn joukkuekavereiden kanssa myös pesäpallon ulkopuole l la .

Koen, että olen hyvä pesäpallossa.

Saan henk i lökohta is ta palautetta.

Joukkueessani jokainen meistä huomioidaan yksi lönä.

Koen, että minul le annetaan vastuuta.

Pelejä on sopiva määrä. (Lisää toivoi 74 vastaajaa.)

Valmentajat ovat k i innostuneita s i i tä,  mitä minul le kuuluu.

Valmentajani antavat minul le helpost i  toteutet tavia ohjeita omatoimiseen 
har joit teluun.

Valmentajani keskustelevat kanssani säännöll isest i .

n = 989Samaa mieltä



Lajiliikkeen arvot

• Olemme kaikkien kansallispeli

• Edistämme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta

• Toimimme tavoitteellisesti ja avoimesti yhdessä

• Olemme urheilullisia



Yksi liike


