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Sissejuhatus
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29 vastust
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29 vastust

Elukoht

29 vastust

Orissaare Spo� -  kuhu oled teel?
29 vastust
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Orissaare Sport

Kas ja millistes Orissaare Spordi tegevustes osaled?

29 vastust

Palun hinda oma rahulolu tegevustega, milles osaled?

Kui kaua oled olnud Orissaare Spordi klient / kogukonna liige

(vabatahtlik vm)

29 vastust

Kopeeri

0 10 20 30

Spordikool ehk laste- ja
noortetreenigud

Täiskasvanute treeningud

Liikumisüritused

Koolivaheaja ja suvelaagrid

Orissaare ja/või Pöide
piirkonna spordiüritused (…

Ei osale

6 (20,7%)6 (20,7%)6 (20,7%)

21 (72,4%)21 (72,4%)21 (72,4%)

10 (34,5%)10 (34,5%)10 (34,5%)

1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

3 (10,3%)3 (10,3%)3 (10,3%)

1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

Kopeeri

Spordikooli treeningud Täiskasvanute
treeningud

Liikumisüritused Koolivaheaja laagrid Orissaare 
spordite

0

5

10

15
Ei ole rahulEi ole rahulEi ole rahul Pigem rahulPigem rahulPigem rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Väga rahulVäga rahulVäga rahul

Kopeeri

rohkem kui 10 aastat
6-9 aastat
3-5 aastat
1-2 aastat
vähem kui 1 aasta
Ei ole tegevustes osalenud

17,2%

24,1%

48,3%



19/05/2022, 10:30 Orissaare Sport - kuhu oled teel?

https://docs.google.com/forms/d/1kRG6TOXDDeP-7943i4WMOahTjY-B6OJBVXF8zCLRhVI/viewanalytics 3/16

Milliste kanalite  infot Orissaare Spordi tegemiste kohta?

29 vastust

Spordikool

Palun hinda enda / enda lapse üldist  rahulolu  treeninguga, milles

osaled/laps osaleb.

Kopeeri

0 10 20 30

Treenerite kaudu

Ema-isa (teised pereliikm…

Tasub Teada! kuukirja ka…

Kuulen sõprade käest

Saan infot spordihoonest

Facebook

Instagram

YouTube

Kõikidest

16 (55,2%)16 (55,2%)16 (55,2%)

3 (10,3%)3 (10,3%)3 (10,3%)

9 (31%)9 (31%)9 (31%)

5 (17,2%)5 (17,2%)5 (17,2%)

12 (41,4%)12 (41,4%)12 (41,4%)

22 (75,9%)22 (75,9%)22 (75,9%)

5 (17,2%)5 (17,2%)5 (17,2%)

1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

1 (3,4%)1 (3,4%)1 (3,4%)

Kopeeri

Beebide tantsuring
(Mall)

Väikelaste liikumisring
(Riina)

Laste ballett (Mall) Laste jooga (Kerli) Tants
noo

0

2

4

6
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul
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Kuidas hindad treeningvahendite, ruumide ja väljakute seisukorda ja

kaasaegsust:

Kui vastastid mõnes punktis, et ei ole üldse rahul, palun selgita, mida saaksime

paremaks muuta.

3 vastust

Staadion vajab kaasajastamist

Kergejõustiku tegemiseks oleks vaja korralikumat staadionit kus harjutada.

Staadionit saab paremaks muuta

Palun hinda oma rahulolu treeneriga (kvalifikatsioon, lastega

suhtlemine, spordiala tundmine)

Kopeeri

Beebide tantsuring
(Mall)

Väikelaste liikumisring
(Riina)

Laste ballett (Mall) Laste jooga (Kerli) Tants
noo

0

1

2

3

4
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul

Kopeeri

Beebide tantsuring
(Mall)

Väikelaste liikumisring
(Riina)

Laste ballett (Mall) Laste jooga (Kerli) Tants
noo

0

1

2

3

4
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul
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Kui Sina/Sinu laps osaled/osaleb võistlustel, palun hinda väljasõitudega

seotud tegevuste kvaliteeti.

Milliseid klubi sümboolikaga riideid ostaksid?

22 vastust

 Palun hinda oma rahulolu seoses õppemaksuga.

Kopeeri

Eelinfo kättesaadavus
ja õigeaegsus

Üldine õhkkond
võistlussõidu ajal

Treeneri suhtumine ja
suhtlemine lastega

Transpordi ja
toitlustuse korraldus

Saavutu
tulemuste ka

0

2

4

6

8
Väga halbVäga halbVäga halb HalbHalbHalb HeaHeaHea Väga heaVäga heaVäga hea

Kopeeri

0 2 4 6 8

T-särk

Pusa

Nokamüts

Talvemüts

Torusall

Tuulepluus

Kannaksin rõõmuga kõiki…

8 (36,4%)8 (36,4%)8 (36,4%)

8 (36,4%)8 (36,4%)8 (36,4%)

5 (22,7%)5 (22,7%)5 (22,7%)

4 (18,2%)4 (18,2%)4 (18,2%)

5 (22,7%)5 (22,7%)5 (22,7%)

2 (9,1%)2 (9,1%)2 (9,1%)

8 (36,4%)8 (36,4%)8 (36,4%)

Kopeeri

Kuumaksu suurus Hinna ja kvaliteedi suhe Tasumisviisid
0
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10

Ei ole rahulEi ole rahulEi ole rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul



19/05/2022, 10:30 Orissaare Sport - kuhu oled teel?

https://docs.google.com/forms/d/1kRG6TOXDDeP-7943i4WMOahTjY-B6OJBVXF8zCLRhVI/viewanalytics 6/16

Palun kirjuta siia oma ettepanekud  seoses spordikooli tegevustega:

1 vastus

Senine korraldus sobib.

Harrastussport

Millisel treeningul osaled kõige rohkem?

23 vastust

Palun hinda enda  üldist  rahulolu  treeninguga milles osaled.

Kopeeri

0 2 4 6 8

Üldfüüsiline treening (Ma…

Jooga (Kerli)

Hobbiballett (Mall)

Sulgpall

Lauatennis

Jõusaali treening

Meeste korvpall

8 (34,8%)8 (34,8%)8 (34,8%)

6 (26,1%)6 (26,1%)6 (26,1%)

1 (4,3%)1 (4,3%)1 (4,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

7 (30,4%)7 (30,4%)7 (30,4%)

4 (17,4%)4 (17,4%)4 (17,4%)

Kopeeri

Hobiballett (Mall) Üldfüüsiline treening
(Maarja)

Jooga (Kerli) Jõusaali treening Meeste k
0
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8
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul
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Kuidas hindad treeningvahendite, ruumide ja väljakute seisukorda ja

kaasaegsust?

Palun hinda oma rahulolu treeneriga (kvalifikatsioon, suhtlemine,

spordiala tundmine)

Milliseid klubi sümboolikaga riideid ostaksid?

23 vastust

Kopeeri

Hobiballett (Mall) Üldfüüsiline treening Jooga Jõusaali treening Meeste k
0

2

4

6

8
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul

Kopeeri

Hobiballett (Mall) Üldfüüsiline treening (Maarja) Jooga (Kerli)
0

2

4

6

8
Ei ole üldse rahulEi ole üldse rahulEi ole üldse rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul

Kopeeri

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

T-särk

Pusa

Nokamüts

Talvemüts

Puhv

Tuulepluus

Kannaksin rõõmuga neid…

8 (34,8%)8 (34,8%)8 (34,8%)

7 (30,4%)7 (30,4%)7 (30,4%)

5 (21,7%)5 (21,7%)5 (21,7%)

5 (21,7%)5 (21,7%)5 (21,7%)

3 (13%)3 (13%)3 (13%)

3 (13%)3 (13%)3 (13%)

9 (39,1%)9 (39,1%)9 (39,1%)
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 Palun hinda oma rahulolu treeninugtasudega.

Millistest treeningvahenditest tunned puudust?

3 vastust

Jooga padjad ja plokid

Staadioni parem seisukord

Treadmill

Millised kvalifitseeritud juhendajaga treeningud võiksid tulevikus lisanduda Orissaare

Spordi tunniplaani?

7 vastust

Võrkpall, Jalgpall

Eratreener jõusaali

Jooksutrenn

Taipoks

Võistlustants

Purjetamine

Pilates

Liikumisüritused ja võistlused

Kopeeri

Tasu suurus Hinna ja kvaliteedi suhe Tasumisviisid
0

5

10

15
Ei ole rahulEi ole rahulEi ole rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul Olen rahulOlen rahulOlen rahul Olen väga rahulOlen väga rahulOlen väga rahul



19/05/2022, 10:30 Orissaare Sport - kuhu oled teel?

https://docs.google.com/forms/d/1kRG6TOXDDeP-7943i4WMOahTjY-B6OJBVXF8zCLRhVI/viewanalytics 9/16

Millisel Orissaare Spordi korraldatud üritusel oled läbi aegade

osalenud?

24 vastust

Millisel üritusel osalesid aastatel 2021-2022?

Kopeeri

0 5 10 15 20

Orissaare seeriavõistlus
Sügismatk ja sügisjooks

Korpvalliturniir Orissaare…
Ida-Saaremaa seeriavõis…
Terviseraja liikumismängud
Eakate matkad terviserajal
Orissaare Open - discgolf

Tervisepäevad
Koolivaheaja laagrid

Eesti MV korvpallis
Korvpalliturniirid (Lahti, V…

Orissaare Triatlon
Kevadised liikumisväljak…

Eesti Saarte Mängud
Saare-ja Muhumaa laste…

EV100 - "100 hüpet"
Saaremaa MV lamades s…

1 (4,2%)1 (4,2%)1 (4,2%)
18 (75%)18 (75%)18 (75%)

4 (16,7%)4 (16,7%)4 (16,7%)
1 (4,2%)1 (4,2%)1 (4,2%)

14 (58,3%)14 (58,3%)14 (58,3%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

6 (25%)6 (25%)6 (25%)
1 (4,2%)1 (4,2%)1 (4,2%)

4 (16,7%)4 (16,7%)4 (16,7%)
3 (12,5%)3 (12,5%)3 (12,5%)

2 (8,3%)2 (8,3%)2 (8,3%)
8 (33,3%)8 (33,3%)8 (33,3%)

3 (12,5%)3 (12,5%)3 (12,5%)
3 (12,5%)3 (12,5%)3 (12,5%)

1 (4,2%)1 (4,2%)1 (4,2%)
1 (4,2%)1 (4,2%)1 (4,2%)

Kopeeri

Eesti M
V k…

Sügismatk…

Terviseraj…

Eakate ma…

Orissaare…

Kevadine
0

2
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6

8
OsalesinOsalesinOsalesin Ei osalenudEi osalenudEi osalenud Ei teadnud, et toimusEi teadnud, et toimusEi teadnud, et toimus
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Mis võistlusi/üritusi võiks Sinu arvates lisaks olemasolevatele Orissaare Sport

korraldada?

6 vastust

Saaremaa rahva võrkpalliturniir

Liikumisväljakutseid värskes õhus

Mulle sobivad kõik, kui aega leian.

Triatlon, üle väina ujumine, midagi jalgratturitele,

Eesti meistriliiga korvpalli mängu võõrustamine nt. Tarvas-...

Toitumise ja treeningu loengud 
Loengud lastevanematele - kuidas last hoida spordi juures

Millisel üritusel võistlesid või esindasid klubi 2021-2022?

7 vastust

Millistel võistlustel sooviksid Orissaare Sporti esindada?

1 vastus

Saaremaa MV korvpall

Kopeeri

0 1 2 3

Eesti MV korvpall
Korvpalliturniirid (Lahti, V…

Sügismatk ja sügisjooks
Orissaare Open - kettagolf
Kergejõustiku võistlused…

Saaremaa MV korvpall
Orienteerumismäng Navi…
Saaremaa piirkondade m…

Paikuse korvpalliliiga
Paikuse korvpall

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)
3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)
3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)
1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)
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Palun hinda allolevate sündmuste olulisust Sinu jaoks

Palun nimeta, millise mittespordisündmuse võiksime veel ellu kutsuda?

4 vastust

meeste tervise päeva - mina vastutan ise oma tervise eest

Eesti spordikuulsuste memuaarid. Jutud, slaidid, videod. Toimumiskoht Orissaares

Mingi suvine veega seotud tore päev.

spordimuuseum

Koolivaheaja laagrid

Millises laagris oled osalenud?

4 vastust

Kopeeri

Spordirahva jõulupidu Hooaja lõputrall Orissaare
noortelinnaku

tänuõhtu

Orissaare
aastaraamatu

ilmumine

Orissa
aastasp

valim

0

5

10

15
EI ole olulineEI ole olulineEI ole oluline Pigem ei ole olulinePigem ei ole olulinePigem ei ole oluline On olulineOn olulineOn oluline Väga olulineVäga olulineVäga oluline

Kopeeri

0 1 2

Korvpallilaager

Laste joogalaager

2 (50%)2 (50%)2 (50%)

2 (50%)2 (50%)2 (50%)
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Kui osalesid, palun hinda enda üldist rahulolu laste joogalaagriga. Kui ei

osalenud, mine järgmise küsimuse juurde.

Kui osalesid, palun hinda enda üldist rahulolu korvpallilaagriga

Millisel alal võiks Sinu arvates veel koolivaheaja laagerid korraldada?

10 vastust

Kopeeri

Treeningute kvaliteet Toitlustus Laagri üldine õhkkond Vahetegevused (henna,
teetseremoonia jne)

0

1

2

3

4
EI ole rahulEI ole rahulEI ole rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul RahulRahulRahul Väga rahulVäga rahulVäga rahul

Kopeeri

Treeningute kvaliteet Toitlustus Vahetegevused
(kabeturniir, viktoriin

jne)

Laagri üldine õhkkond
0

2

4

EI ole rahulEI ole rahulEI ole rahul Pigem olen rahulPigem olen rahulPigem olen rahul RahulRahulRahul Väga rahulVäga rahulVäga rahul

Kopeeri

0 1 2 3 4 5 6

Kergejõustik

Tants

Jõusaali treening

Üldfüüsiline või erinevate
sportmängude/alade laager

Võrkpall

6 (60%)6 (60%)6 (60%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)

2 (20%)2 (20%)2 (20%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)

4 (40%)4 (40%)4 (40%)
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Kas oleksid huvitatud, et meie spordikooli suvelaager toimuks kusagil

mujal?

13 vastust

Kui vastastid eelmise küsimusele JAH, siis palun nimeta, kuhu sooviksid laagrisse

minna?

2 vastust

Viljandi

Väljaspoole Orissaaret

Palun kirjuta siia oma ettepanekud koolivaheaja laagrite kohta:

1 vastus

Suvel võiks kutsuda gümnaasiumi osale lisa mandrilt

Piirkonna sport

Mis piirkonda esindad?

20 vastust

Kopeeri

Jah
Ei ole oluline

15,4%

84,6%

Kopeeri

Orissaare
Pöide
Valjala
Laimlaja
Muhu
Leisi

15%

75%
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Kui oluliseks pead enda jaoks oma kodukoha esindamist Piirkonna

mängudel? Vali skaalal ühest viieni.

19 vastust

Kui oluliseks pead Piirkonna mängude üldtabeli pidamist ehk alade

koondarvestust?

18 vastust

Kopeeri

1 2 3 4 5
0

2

4

6

8

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
2 (10,5%)

5 (26,3%) 5 (26,3%)

7 (36,8%)

Kopeeri

1 2 3 4 5
0

2

4

6

0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (16,7%) 3 (16,7%)

6 (33,3%) 6 (33,3%)
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Mis alal oled oma piirkonda esindanud?

9 vastust

Mis alal sooviksid tulevikus oma piirkonda esindanda?  

7 vastust

Siia palun kirjuta oma ettepanekud seoses Piirkonna mängudega:

1 vastus

Kajastust võik rohkem olla, ei tea midagi üldtabelist, kust seda leidagi

Kokkuvõte

Kopeeri

0 1 2 3 4 5

Sasku
Lauatennis

Sulgpall
Koroona
Korvpall

Suusatamine
Kettagolf

Petank
Mölkky

Jahilaskmine
Võrkpall

Kurn
Jalgpall

Jalgrattakross
Mälumäng

Darts

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

5 (55,6%)5 (55,6%)5 (55,6%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (33,3%)3 (33,3%)3 (33,3%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (11,1%)1 (11,1%)1 (11,1%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (22,2%)2 (22,2%)2 (22,2%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Kopeeri

0 1 2 3

Sasku
Lauatennis

Sulgpall
Koroona
Korvpall

Suusatamine
Kettagolf

Petank
Mölkky

Jahilaskmine
Võrkpall

Kurn
Jalgpall

Jalgrattakross
Mälumäng

Darts

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)
1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

1 (14,3%)1 (14,3%)1 (14,3%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2 (28,6%)2 (28,6%)2 (28,6%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

3 (42,9%)3 (42,9%)3 (42,9%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
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Palun kirjuta siia oma ettepanek või unistus, mis muudaks Orissaare Spordi tegevuse

paremaks.

5 vastust

Küsige laste käest mida nemad soovivad teha ja midaa rohkem võiks olla!

Füsioterapeudi vastuvõtt

Mitmeid aastaid soovinud taipoksi trenni. See võiks olla mõeldud ka täiskasvanutele, sest ise
enam koolis ei käi ja kui tekitatakse õpilastele see võimalus siis ei saaks ikkagi käia.

Ma päriselt soovin, et teil jaguks jaksu ja indu sama oodi jätkata, aga kui oleks võimalik, ootaks
suusaradu talvel männikusse esimesel võimalusel.

Väga raske midagi lisada, kõik mis siiani teete tundub täiuslik. Teete kõik super tööd ja olete
uhkuseks Orissaarele, eeskujuks kogu Saaremaale.

Google pole seda sisu loonud ega heaks kiitnud. Väärkasutusest teatamine - Teenusetingimused -
Privaatsuseeskirjad
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